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 مسابقة التمور السودانية
دليل الفئات وشروط املشاركة 

املهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية باخلرطوم 
02 - 06 أكتوبر  2018

بالتعاون مع

02 - 06 أكتوبر  2018
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مسابقة التمور السودانية
دليل الفئات، الشروط العامة، املعايير، واستمارات املشاركة

املقدمة:
تعمــل جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي وضمــن أهدافهــا االســتراتيجية لتطويــر قطــاع نخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعــي علــى املســتوى احمللــي والدولــي عبــر إطــاق وتبنــي عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات واملســابقات لتشــجيع املزارعــن والباحثــن 
واملهتمــن بالقطــاع الزراعــي ونخيــل التمــر وحتفيزهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار والتميــز وبــث روح املنافســة الشــريفة لارتقــاء بهــذا 

القطــاع. 
ضمــن هــذه الرؤيــة الواعــدة تأتــي مبــادرة اجلائــزة يف تنظيــم املهرجــان الدولــي الثانــي للتمــور الســودانية باخلرطــوم خــال الفتــرة 
02 - 06 أكتوبــر 2018، بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والغابــات الســودانية، وجمعيــة فاحــة ورعايــة النخيــل الســودانية والشــبكة الدوليــة 

لنخيــل التمــر )DPGN( وجمعيــة أصدقــاء النخلــة باإلمــارات، الــذي يشــمل ضمــن فعالياتــه إطــاق مســابقة للتمــور الســودانية لتحفيــز 
وتكــرمي املزارعــن مــن أصحــاب أجــود أنــواع التمــور الســودانية املنتجــة يف مناطــق الســودان املختلفــة، علمــاً بــأن بــاب املشــاركة مفتوحــاً 

لكافــة مزارعــي ومنتجــي ومصنعــي التمــور علــى مســتوى جمهوريــة الســودان.

الرؤيـــــــا: متكن مزارعي النخيل ومصنعي التمور السودانية ورفع كفاءة التمور للمنافسة بها على املستوى الدولي.

األهداف:
تهــدف املســابقة إلــى خلــق روح التنافــس اإليجابــي بــن مزارعــي النخيــل احملليــن بالســودان وتطويــر النشــاط اإلبداعــي للوصــول إلــى 
مســتويات عاليــة مــن اإلنتــاج والنوعيــة لكافــة أصنــاف التمــور احملليــة بالســودان وبالتالــي رفــع املســتوى املــادي وتشــجيع تصنيــع وتعبئــة 
التمــور ألغــراض التصديــر خــارج مناطــق اإلنتــاج لباقــي واليــات جمهوريــة الســودان وصــوالً إلــى تســويقه دوليــاً، مــع رفــع كفــاءة وزيــادة 

معرفــة املزارعــن بالتقنيــات احلديثــة يف عمليــات اخلدمــة واإلنتــاج وتقنيــات مــا بعــد احلصــاد.
وتشمل املسابقة يف دورتها الثانية الفئات الرئيسة موزعة على النحو التالي: 

الشروط العامة:
1. العتماد أية فئة يجب أن يكون عدد املتقدمن على األقل ثاثة مشاركن فما فوق

2. جلنة التحكيم لديها احلق يف حجب أية جائزة إذا لم ترتقي املشاركات إلى املستوى املطلوب وحتقق
80 % فما فوق

3. مينع مشاركة أعضاء اللجنة املنظمة للمهرجان أو ذويهم بأي من فئات املسابقة.

تاريخ التسليمقيمة اجلائزةاسم الفئةرقم الفئة

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع النخيل 1

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل ابتكار زراعي خلدمة النخيل 2

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل مزارع منتج لصنف البركاوي3

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل مزارع منتج لصنف القنديال4

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل مزارع منتج لصنف الصقعي5

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل مزارع منتج لصنف اجملهول6

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة7

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور 8

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل منتج غذائي من التمور يدويا9ً

20 سبتمبر 30.0002018 جنيه سودانيفئة أفضل مزرعة منوذجية10
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الشروط العامة لالشتراك بفئات املسابقة
- بــاب املشــاركة بكافــة فئــات املســابقة مفتــوح جلميــع مزارعــي النخيــل ومنتجــي ومصنعــي التمــور والباحثــن 

والعلمــاء واملبتكريــن يف جمهوريــة الســودان دون اســتثناء.
- يجــب علــى جميــع املتقدمــن لفئــات املســابقة االطــاع بدقــة علــى شــروط املشــاركة ومعاييــر التقييــم بحســب 
كل فئــة، الســتيفاء الشــروط والتوافــق مــع املعاييــر وتقــدمي املســتندات املطلوبــة، وتعتبــر جميــع الشــروط العامــة 

وشــروط املشــاركة لــكل فئــة إلزاميــة علــى جميــع املشــاركن، وموافقــًة ضمنيــًة عليهــا مــن قبــل املتقدمــن.
يقوم املشــاركون برفع ملفات واســتمارة املشــاركة )بحســب الفئة( عبر املوقع االلكتروني للمهرجان

 http://sudanfestival.com أو بتســليم اســتمارة املشــاركة مــع العينــات )بحســب الفئــة( باليــد يف مقــر جمعيــة 
فاحــة ورعايــة النخيــل الســودانية يف موعــد أقصــاه يــوم 20 ســبتمبر 2018 حيــث ســتقوم جلنــة التقييــم 

ــات املســابقة. ــكل مــن فئ ــة للتقــدم ل ــر املطلوب ــر املســتوفية لكافــة الشــروط واملعايي باســتبعاد املشــاركات غي
- قــد تقــوم جلنــة تقييــم املســابقات بعمــل زيــارة ميدانيــة للمزرعــة أو املصنــع، لــذا فيجــب علــى مــن يتقــدم يف 
هــذه الفئــات االلتــزام بتقــدمي جميــع التســهيات إلجــراء الزيــارات امليدانيــة بالتنســيق مــع ســكرتارية اللجنــة.

- يحــق للفائزيــن بــأي مــن فئــات املســابقات الترشــح أليــة فئــات أخــرى يف العــام التالــي، وال يحــق لهــم الترشــح 
لنفــس الفئــة التــي فــازوا بهــا إال بعــد مــرور ثاثــة أعــوام كاملــة مــن تاريــخ الفــوز.

- ال يحق للمشــارك الواحد أن يتقدم للمنافســة على أكثر من جائزتن، ويشــمل ذلك أفراد عائلته.
- ال يحق للمشــارك املطالبة باســترجاع العينات املقدمة يف املســابقات.

- يحــق للفائزيــن اســتخدام شــعار املهرجــان بالــدورة التــي فــازوا بهــا )وليــس شــعار جائــزة خليفــة( علــى املــواد 
الدعائيــة والتســويقية اخلاصــة بهــم.

- يتــم االشــراف علــى مســابقة التمــور الســودانية من قبــل جلنة التحكيم واللجنــة املنظمة للمهرجان.
- تتولــى جلنــة علميــة مؤلفــة مــن خمســة خبــراء مختصــن بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بإشــراف 
اللجنــة املنظمــة، بتحكيــم كافــة امللفــات والوثائــق املقدمــة للتنافــس علــى فئــات مســابقة التمــور الســودانية 
وذلــك بعــد إعطائهــم أرقــام ســرية حســب آليــة تقرهــا اللجنــة اســتناداً إلــى املعاييــر املعتمــدة مــن جلنــة 

التحكيــم واملنشــورة قريــن كل فئــة. 
- العتمــاد أيــة فئــة يجــب أن يكــون عــدد املتقدمن على األقل ثاثة مشــاركن فما فوق

ــة أو عــدم  ــاء املشــاركات ملســتوى اجلــودة املطلوب ــدم ارتق ــز لع ــن اجلوائ ــم حجــب أي م ــة التحكي - يحــق للجن
ــة للطعــن. ــر قابل ــة وغي ــم نهائي ــة التحكي ــر قــرارات جلن ــم املوضوعــة. وتعتب ــر التقيي اســتيفاء املشــاركات ملعايي
- ال يحــق ألعضــاء اللجنــة املنظمــة أو جلنــة التحكيــم أو ذويهــم مــن الدرجــة األولــى املشــاركة بــأي مــن فئــات 

املســابقة.
- مينــح الفائــزون دروعــاً تذكاريــة ومكافــآت ماليــة )قيمــة اجلائــزة( خــال حفــل يقــام بفعاليــات املهرجــان 

الدولــي الثانــي للتمــور الســودانية باخلرطــوم 02 – 06 أكتوبــر 2018م.
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شروط املشاركة:
1 -  يُقدم املرشح )شخص أو جهة، أو شركة( السيرة الذاتية وما مت إجنازه من أعمال متميزة. 

2 - دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات اخلاصة بأهم اإلجنازات والنتائج التي حتققت يف خدمة قطاع نخيل التمور بالسودان.
3. إثبات الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم األعمال املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتحكيــم كافــة امللفــات والوثائــق املقدمــة وذلــك حســب معاييــر 

التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة
1. االســم الرباعــي الكامــل: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. املهنــة واملوقــع الوظيفــي واجلهــة التــي يعمــل بهــا: ....................................................................................
.3. العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................
............................................................................................................................................
4. الهاتــف املتحــرك: .....................................................................................................................
5. البريــد اإللكترونــي: ...................................................................................................................
6. ملخــص للمنجــزات التــي قــام بهــا يف مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بالســودان: ...............................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

التاريخ التوقيع    

فئة أفضل شخصية
أو جهة خدمت قطاع النخيل بالسودان

الدرجةمعايير التحكيم

10 %عدد سنوات الخبرة

30 %املنجزات امليدانية وتأثيرها االقتصادي على الواقع الزراعي بالسودان

30 %املنجزات امليدانية وتأثيرها االجتماعي بالسودان

10 %الشهادات وجوائز التقدير التي حصل عليها

10 %استخدام التقنيات الحديثة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

10 %تطبيق مبادئ املحافظة على البيئة

1
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شروط املشاركة:
1 - املشاركة مفتوحة جلميع األشخاص احلرفين أو الهيئات احلرفية أو اجلمعيات التعاونية.

ــة باملزرعــة،  ــاج، حتســن جــودة التمــور، حــل مشــكلة فني ــادة اإلنت ــل )زي ــى املزرعــة مث ــاً عل ــر ايجابي ــزارع يؤث ــه امل ــوم ب ــكار يق 2 - ابت
ــخ. ــة( ال ــة البيئ ــات، حماي ــري، مكافحــة اآلف ــاه ال ــر مي ــاج، توفي ــة اإلنت ــض كلف تخفي

3 - أن يكون االبتكار صديق للبيئة.
4 - اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم األعمال املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم األعمــال التراثيــة املشــاركة وذلــك حســب معاييــر 

التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلمعيــة أو الهيئــة أو املؤسســة: ............................................................

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

2 - وصــف االبتــكار واســتخداماته والفكــرة اإلبداعيــة: ..................................................................................

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

 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ...................................................................................................
............................................................................................................................................
4 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................
5 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................

التاريخ التوقيع     

فئة أفضل ابتكار زراعي
2خلدمة النخيل بالسودان

الدرجةمعاییر التحكیم
أن یكون االبتكار فكرة أو تقنیة جدیدة واضحة سھلة التطبیق تساھم إیجابیاً بشكل 

مباشر أو غیر مباشر في تطویر قطاع نخیل التمر بالسودان
% 50

یجب أن تكون نتائج االبتكار جلیة واضحة یمكن تحسسھا بالمزرعة كماً ونوعاً 
ویمكن قیاسھا وتطویرھا.

% 30

20 %یجب أن یكون االبتكار لھ استدامة ولیس لھ تأثیر سلبي على البیئة.
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فئة أفضل ُمزارع
ُمنتج لصنف »البركاوي«  3

شروط املشاركة:
1 -  تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف البركاوي املنتج محلياً ضمن عبوات مخصصة سعة 3 كلغ.

2 -  يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من احلشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2018
3 -  شهادة ملكية للمزرعة. مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم التمور املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم التمــور املشــاركة مــن صنــف البــركاوي وذلــك حســب 

معاييــر التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة

1 - االسم الرباعي ملالك املزرعة: ......................................................................................................

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

2 - العنوان الكامل، الوالية، املدينة: ....................................................................................................

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

3 - الهاتــف املتحــرك: ....................................................................................................................

4 - البريــد اإللكترونــي: .................................................................................................................

5 - مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف البــركاوي: ...............................................................................

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

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

التاريخ التوقيع      

الدرجةمعاییر التحكیم
40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاھري و وزن الثمار (وزن خمسون حبة) 

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج
30 %اإلصابة بالحشرات واألمراض ونسبة التشوھات
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فئة أفضل ُمزارع
4ُمنتج لصنف »القنديال«

شروط املشاركة:
1 - تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف القنديا املنتج محلياً ضمن عبوات مخصصة سعة 3 كلغ.

2 - يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من احلشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2018
3 - شهادة ملكية للمزرعة. مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم التمور املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم التمــور املشــاركة مــن صنــف القنديــا وذلــك حســب 

معاييــر التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي ملالــك املزرعــة: ..................... ..............................................................................

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

2 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................

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

3 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................

4 -  البريد اإللكتروني: ...............................................................................................................

5. مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف القنديــا: ...............................................................................

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

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

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

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاھري و وزن الثمار (وزن خمسون حبة) 

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج
30 %اإلصابة بالحشرات واألمراض ونسبة التشوھات



8

فئة أفضل ُمزارع
ُمنتج لصنف »الصقعي« 5

شروط املشاركة:
1 - تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف الصقعي املنتج محلياً ضمن عبوات مخصصة سعة 3 كلغ.

2 - يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من احلشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2018
3 - شهادة ملكية للمزرعة. مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم التمور املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم التمــور املشــاركة مــن صنــف الصقعــي وذلــك حســب 

معاييــر التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة 

1 - االســم الرباعــي ملالــك املزرعــة: ......... ..........................................................................................

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

2 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................
............................................................................................................................................
3 - الهاتف املتحرك: ..................................................................................................................

4 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................
5 - مساحة املزرعة، عدد النخيل من صنف الصقعي: ...............................................................................

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

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

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاھري و وزن الثمار (وزن خمسون حبة) 

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج
30 %اإلصابة بالحشرات واألمراض ونسبة التشوھات
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فئة أفضل ُمزارع
6ُمنتج لصنف »املجهول«

شروط املشاركة:
1 - تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف املجهول املنتج محلياً ضمن عبوات مخصصة سعة 3 كلغ.

2 - يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من احلشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى، من إنتاج موسم 2018
3 - شهادة ملكية للمزرعة. مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم التمور املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم التمــور املشــاركة مــن صنــف املجهــول وذلــك حســب 

ــة:  ــم التالي ــر التحكي معايي

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي ملالــك املزرعــة: ...................................................................................................

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

ــة: .................................................................................................. ــة، املدين ــوان الكامــل، الوالي 2 - العن

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

3 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................

4 - البريــد اإللكترونــي: ..................................................................................................................

5 - مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف املجهــول: ...............................................................................

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

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

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

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
40 %انتظام الشكل وحجم الثمار الظاھري و وزن الثمار (وزن خمسون حبة)

30 %نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج
30 %اإلصابة بالحشرات واألمراض ونسبة التشوھات
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فئة أفضل صناعة
7 تراثية من مخلفات النخلة

شروط املشاركة:
1 - املشاركة مفتوحة جلميع األشخاص احلرفين أو الهيئات احلرفية أو اجلمعيات التعاونية.

2 - وجوب استخدام أي جزء من بقايا شجرة نخيل التمر )سعف، ألياف، كرب، الخ(.
3 - يحق للمشارك تقدمي منوذج واحد فقط ينسجم مع مفردات البيئة احمللية التراثية بالسودان.

4 - اثبات شخصية مع صورة شخصية.
آلية املشاركة:

تُسلم األعمال املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 
ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(

sudanese.datepalm.society@gmail.com
التحكيم: 

تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بتقييــم األعمــال التراثيــة املشــاركة وذلــك حســب معاييــر 
التحكيم التالية:  

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلمعيــة أو الهيئــة أو املؤسســة: ...............................................................
............................................................................................................................................

2 - وصــف املنتــج واســتخداماته والفكــرة اإلبداعيــة: ....................................................................................

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

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

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

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

3 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................
............................................................................................................................................
4 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................
5 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
20 %المھارة والجودة والحرفیة في دقة صناعة المنتج

20 %الفائدة العملیة من المنتج في الحیاة العامة 

20 %استخدام بقایا شجرة نخیل التمر (سعف، ألیاف، كرب، الخ) 

20 %اإلبداع واالبتكار في صناعة المنتج

10 %سھولة نقل وشحن وتخزین المنتج ولفترات طویلة دون أي تأثیر

10 %إمكانیة شراء المنتج من قبل عموم الناس خصوصاً ذوي الدخل المحدود 
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فئة أفضل تعبئة
8وتغليف للتمور السودانية

شروط املشاركة:
1 - املشاركة مفتوحة لألفراد والشركات واملصانع.

2 - ميكن املشاركة مبنتج مصنوع بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3 - أن يراعي املشارك جمال اإلبداع واالبتكار مستخدماً كافة املواد اخلام املتاحة.

4 - أن يراعي املشارك املواصفات الغذائية والصحية املعتمدة لتعبئة وتغليف التمور. 
5 - اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة:
تُسلم األعمال املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018

ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(
sudanese.datepalm.society@gmail.com

التحكيم: 
تتولى جلنة علمية من اخلبراء واملختصن بإشراف اللجنة املنظمة بتقييم األعمال املشاركة وذلك حسب معايير التحكيم التالية: 

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي ملالــك املزرعــة: ....................................................................................................

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

2 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................
 ............................................................................................................................................
3 - وصــف املنتــج: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................
5 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
50 %مراعات العبوة للمواصفات الغذائیة والصحیة المعتدة لتعبئة وتغلیف التمور

30 %جودة العبوة ودرجة مراعاة االبداع واالبتكار في التصمیم
20 %نوعیة مواد الخام المستخدمة في تصنیع العبوة أو التغلیف
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فئة أفضل منتج
غذائي من التمور السودانية 9

شروط املشاركة:
1 - هذه الفئة مخصصة للسيدات السودانيات حصراً.

2 - يحق للسيدة أن تستخدم أي صنف من أصناف التمور السودانية إلنتاج مادة غذائية بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3 - يجب أن يراعي املنتج الغذائي الشروط الصحية واملواصفات الغذائية املعتمدة من قبل جهات االختصاص بالسودان.

4 - اثبات شخصية مع صورة شخصية.
آلية املشاركة:

تُسلم املنتجات املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018
ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(

sudanese.datepalm.society@gmail.com
التحكيم: 

ــم  ــر التحكي ــك حســب معايي ــم املنتجــات املشــاركة وذل ــة املنظمــة بتقيي ــراء واملختصــن بإشــراف اللجن ــة مــن اخلب ــة علمي ــى جلن تتول
ــة:  التالي

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعي للســيدة املشــاركة: ...................................................................................................
............................................................................................................................................
2 - العنوان الكامل، الوالية، املدينة: ....................................................................................................

 ............................................................................................................................................
3 - وصــف املنتــج: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4 - الهاتف املتحرك: ....................................................................................................................
5 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
30 %جودة المنتج الغذائي وطعمھ 

10 %مراعاة اإلبداع واالبتكار وفنون الطھي في صناعة المنتج الغذائي 
20 %نوعیة المواد الداخلة في تصنیع المنتج الغذائي

مـراعـاة الشـروط الـصحیة والـمواصـفات الـغذائـیة الـمعتمدة مـن قـبل جـھات 
االختصاص

% 40
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فئة أفضل
10مزرعة منوذجية بالسودان

شروط املشاركة:
ــة مــن أصنــاف التمــور  1 - يحــق املشــاركة جلميــع املزارعــن مــن كافــة أنحــاء الســودان، علــى أن تضــم املزرعــة أكثــر مــن 500 نخل

الســودانية.
2 - يُقدم املزارع ملف كامل للمزرعة يثبت فيه )بالوثائق والصور( كافة معايير التحكيم.

3 - شهادة ملكية املزرعة، مع إثبات الشخصية، مع صورة شخصية.
آلية املشاركة:

تُسلم طلبات املشاركة يف مقر جمعية فاحة ورعاية النخيل السودانية باخلرطوم ويغلق باب االستام يوم 20 سبتمبر 2018 
ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الهاتف املتحرك للجمعية 0966339619/ 0123063485  )واتساب(

sudanese.datepalm.society@gmail.com
التحكيم: 

تتولــى جلنــة علميــة مــن اخلبــراء واملختصــن بإشــراف اللجنــة املنظمــة بدراســة امللفــات وزيــارة املــزارع املشــاركة وذلــك حســب معاييــر 
التحكيــم التاليــة: 

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي الكامــل: ...........................................................................................................

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

2 - العنــوان الكامــل، الواليــة، املدينــة: ....................................................................................................
............................................................................................................................................

ــل: ......................................................................................................... 3 - عنــوان املزرعــة بالتفصي

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

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

............................................................................................................................................
4 -  الهاتف املتحرك: ...................................................................................................................
5 - البريد االلكتروني: ..................................................................................................................

التاريخ التوقيع     

الدرجةمعاییر التحكیم
20 %العملیات الزراعیة المطبقة بالمزرعة، ونظافتھا العامة

20 %نظام الري المستخدم، ونوعیة المیاه ومصدرھا
20 %نوعیة األسمدة المستخدمة بالمزرعة (كیماوي أو عضوي) 

20 %االستفادة من المخلفات الزراعیة إلنتاج أسمدة عضویة (كومبوست)
20 %طرق الوقایة المتبعة من اإلصابات الحشریة واألمراض الفطریة




