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بالتعاون مع

تنفيذ

مسابقة التمور األردنية 2018

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 لالرتقــاء بهــذا
القطــاع.
ضمــن هــذه الرؤيــة الواعــدة تأتــي مبــادرة اجلائــزة يف تنظيــم املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة بعمــان خــال الفتــرة 23 - 21

تشــرين األول/أكتوبــر  ،2018بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية ( ،)MOAوجمعيــة التمــور االردنيــة (،)JODA
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ( )FAOواملركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة ( ،)ICARDAواملنظمــة العربيــة للتنميــة
الزراعيــة ( ،)AOADوالشــبكة الدوليــة لنخيــل التمــر ( ،)DPGNوجمعيــة أصدقــاء النخلــة باإلمــارات ( ،)DFSالــذي يشــمل ضمــن
فعالياتــه إطــاق مســابقة للتمــور األردنيــة لتحفيــز وتكــرمي املزارعــن مــن أصحــاب أجــود أنــواع التمــور األردنيــة املنتجــة يف مناطــق

األردن املختلفــة ،علمـاً بــأن بــاب املشــاركة مفتوحـاً لكافــة مزارعــي ومنتجــي ومصنعــي التمــور علــى مســتوى اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

الرؤي ـ ـ ــا:

متكني مزارعي النخيل ومصنعي التمور األردنية ورفع كفاءتها للمنافسة بها على املستوى الدولي.

األهداف:

تهــدف املســابقة إلــى خلــق روح التنافــس اإليجابــي بــن مزارعــي النخيــل احملليــن وتطويــر النشــاط اإلبداعــي للوصــول إلــى مســتويات
عاليــة مــن اإلنتاجيــة واجلــودة لكافــة أصنــاف التمــور احملليــة األردنيــة وبالتالــي رفــع املســتوى املــادي وتشــجيع تصنيــع وتعبئــة التمــور

ألغــراض التصديــر خــارج مناطــق اإلنتــاج لباقــي محافظــات اململكــة األردنيــة الهاشــمية وصــوالً إلــى تســويقه دوليـاً ،مــع رفــع كفاءتهــا
وزيــادة معرفــة املزارعــن بالتقنيــات احلديثــة يف عمليــات اخلدمــة واإلنتــاج وتقنيــات مــا بعــد احلصــاد.

فئات املسابقة

وتشمل املسابقة يف دورتها األولى الفئات الرئيسة موزعة على النحو التالي:
ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ

آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ

رﻗم

اﺳم اﻟﻔﺋﺔ

ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻷول

1

أﻓﺿل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧدﻣت ﻗطﺎع اﻟﻧﺧﯾل واﻟﺗﻣور ﺑﺎﻷردن  1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

2

أﻓﺿل ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﺻﻧﻔﻲ اﻟﻣﺟﮭول واﻟﺑرﺣﻲ  1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

3

أﻓﺿل إﻧﺗﺎج ﻟﺗﻣور اﻟﻣﺟﮭول ﻓﻲ اﻷردن

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

4

أﻓﺿل إﻧﺗﺎج ﻟﺻﻧف اﻟﺑرﺣﻲ )اﻟﺑﻠﺢ( اﻷردﻧﻲ

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

5

أﻓﺿل ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف ﻟﻠﺗﻣور اﻷردﻧﯾﺔ

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

6

أﻓﺿل ﻣﻧﺗﺞ ﻏذاﺋﻲ ﻣن اﻟﺗﻣور اﻷردﻧﯾﺔ

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

7

أﻓﺿل ﻣزرﻋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر ﺑﺎﻷردن

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

8

أﻓﺿل اﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺧﯾل واﻟﺗﻣور ﺑﺎﻷردن

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

9

أﻓﺿل ﻣﺷﻐل )ﺑﯾت ﺗﻌﺑﺋﺔ أو ﻣﺻﻧﻊ( ﻟﻠﺗﻣور ﺑﺎﻷردن

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

10

اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر ﺑﺎﻷردن

 1200دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 800دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 20أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018

2

الشروط العامة لالشتراك بفئات املسابقة
 بــاب املشــاركة بكافــة فئــات املســابقة مفتــوح جلميــع مزارعــي النخيــل ومنتجــي ومصنعــي التمــور والباحثــن والعلمــاء واملبتكريــن يفاململكــة األردنيــة الهاشــمية دون اســتثناء ،أو مــن لديــه شــهادة ملكيــة أو ســند تصــرف (كوشــان) أو عقــد ضمــان طويــل املــدى أو إيجــار
ســاري املفعــول للمزرعــة.
 يجــب علــى جميــع املتقدمــن لفئــات املســابقة االطــاع بدقــة علــى شــروط املشــاركة ومعاييــر التقييــم بحســب كل فئــة ،للوقــوف علــىاســتيفاء تلــك الشــروط والتوافــق مــع املعاييــر وتقــدمي الوثائــق املؤيــدة والداعمــة ،وتعتبــر جميــع الشــروط العامــة وشــروط املشــاركة
لــكل فئــة إلزاميــة علــى جميــع املشــاركني ،وموافقـ ًة ضمنيـ ًة عليهــا مــن قبــل املتقدمــن.
يقــوم املشــاركون برفــع ملفــات واســتمارة املشــاركة (بحســب الفئــة) عبــر املوقــع اإللكترونــي للمهرجــان http://jordanfestivals.

 comيف موعــد أقصــاه يــوم  20أيلــول  /ســبتمبر  ،2018وتســليم اســتمارة املشــاركة مطبوعــة مــع العينــات (بحســب الفئــة) باليــد
يف مقــر "جمعيــة التمــور األردنيــة ،يف موعــد أقصــاه يف متــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر يــوم  20أيلــول  /ســبتمبر  ،2018حيــث
ســتقوم جلنــة التقييــم باســتبعاد املشــاركات غيــر املســتوفية لكافــة الشــروط واملعاييــر املطلوبــة للتقــدم لــكل مــن فئــات املســابقة.
 تتطلــب بعــض فئــات املســابقة قيــام جلنــة تقييــم املســابقات بعمــل زيــارة ميدانيــة للمزرعــة أو املصنــع ،لــذا علــى مــن يتقــدم يف هــذهالفئــات اإللتــزام بتقــدمي جميــع التســهيالت إلجــراء الزيــارات امليدانيــة بالتنســيق مــع ســكرتارية اللجنــة يف جمعيــة التمــور األردنيــة.
 يحــق للفائزيــن بــأي مــن فئــات املســابقات الترشــح أليــة فئــات أخــرى يف العــام التالــي ،وال يحــق لهــم الترشــح لنفــس الفئــة التــي فــازوابهــا إال بعــد مــرور ثالثــة أعــوام كاملــة مــن تاريــخ الفــوز.
 ال يحق للمشارك الواحد أن يتقدم للمنافسة على أكثر من جائزتني ،ويشمل ذلك أفراد عائلته. ال يحق للمشارك املطالبة باسترجاع العينات املقدمة يف املسابقات. يحــق للفائزيــن اســتخدام شــعار املهرجــان بالــدورة التــي فــازوا بهــا (وليــس شــعار جائــزة خليفــة) علــى املــواد الدعائيــة والتســويقيةواملراســات واملطبوعــات اخلاصــة بهــم.
 يتم اإلشراف على مسابقة التمور األردنية من قبل اللجنة العلمية واللجنة املنظمة للمهرجان. يحــق للجنــة التحكيــم حجــب أي مــن اجلوائــز لعــدم ارتقــاء املشــاركات ملســتوى اجلــودة املطلــوب أو عــدم اســتيفاء املشــاركات ملعاييــرالتقييــم املوضوعــة ،وتعتبــر قــرارات جلنــة التحكيــم نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن.
 -ال يحق ألعضاء اللجنة املنظمة أو اللجنة العلمية أو ذويهم من الدرجة األولى املشاركة بأي من فئات املسابقة.

 مينــح الفائــزون دروعــاً تذكاريــة ومكافئــات ماليــة (قيمــة اجلائــزة) خــال حفــل يقــام بفعاليــات املهرجــان الدولــي األول للتمــوراألردنيــة بعمــان  23 – 21تشــرين األول  /أكتوبــر 2018م.
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1

فئة أفضل شخصية َخ َد َم ْت قطاع النخيل والتمور باألردن
شروط املشاركة

 .1أن يُقــدم املرشــح ملخصـاً عــن الســيرة الذاتيــة ومــا مت إجنــازه مــن أعمــال متميــزة يف خدمــة قطــاع النخيــل وإنتــاج التمــور باململكــة
األردنيــة الهاشــمية.
 .2دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات اخلاصة بأهم اإلجنازات والنتائج التي حتققت.
 .3صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية للمشارك.
 .4إذا كان الشــخص موظفـاً لــدى جهــة معينــة فعليــه أن يحصــل علــى موافقــة هــذه اجلهــة علــى ترشــحه للتنافــس علــى فئــات املســابقة
وعلــى أحقيتــه باســتالم قيمــة اجلائــزة يف حــال فــوزه.

آلية املشاركة

 - 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20
أيلــول /ســبتمبر 2018
 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺧﯾل واﻟﺗﻣور

% 20

اﻟﻣﻧﺟزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر واﻟﺗﻣور اﻷردﻧﯾﺔ

% 40

اﻟﺷﮭﺎدات وﺟواﺋز اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﺗﺎج وﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻣور

% 20

اﻟﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرك

% 20

استمارة املشاركة
 .1االسم الرباعي الكامل للمشارك................................................................................................... :
 .2املهنــة واملوقــع الوظيفــي واجلهــة التــي يعمــل بهــا................................................................................... :
 .3العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة.................................................................................................. :
............................................................................................................................................
 .4الهاتــف املتحــرك..................................................................................................................... :
 .5البريــد اإللكترونــي................................................................................................................... :
 .6ملخــص للمنجــزات التــي قــام بهــا يف مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور (مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة)....................... :
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي "املجهول" و "البرحي"
شروط املشاركة

 .1يجوز للمشارك (شخص أو جهة) تقدمي بحث واحد فقط سواء كان منشوراً أو مقبول للنشر.
 .2يحق جلميع الباحثني والعلماء والعاملني يف قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور املشاركة بهذه الفئة.
قدم طلب الترشيح باسم الباحث الرئيسي.
 .3يُ َّ
 .4دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات اخلاصة املتوفرة لهذا البحث.
 .5يقدم البحث بإحدى اللغتني العربية أو االجنليزية مع تقدمي مخلص البحث باللغتني.
 .6صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20أيلــول /ســبتمبر 2018
 2-للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع ﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر واﻟﺗﻣور

% 40

اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟزراﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﻣور اﻟﻣﺟﮭول واﻟﺑرﺣﻲ

% 40

ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

% 20

استمارة املشاركة
 - 1االسم الرباعي للباحث............................................................................................................ :
 - 2اللقب العلمي للباحث............................................................................................................. :
 - 3اجلهة التي يعمل بها.............................................................................................................. :
 - 4عنــوان البحــث باللغتــن............................................................................................................. :
 - 5الزمــاء املشــاركني بالبحــث (إن وجــدوا)............................................................................................ :
............................................................................................................................................
 - 6العنــوان البريــدي...................................................... :الهاتــف املتحــرك......................................... :
 - 7البريــد اإللكترونــي.................................................................................................................. :
 - 8ملخــص البحــث مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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3

فئة أفضل إنتاج لتمور "املجهول" يف األردن
شروط املشاركة

 .1تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف املجهول املنتجة يف األردن.
 .1تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة  5كغم مغلفة بالنايلون (الشرنك).
 .2يجب أن تكون التمور من إنتاج املوسم احلالي 2018
. 3شهادة ملكية للمزرعة أو سند تصرف (كوشان) أو عقد ضمان طويل املدى أو إيجار ساري املفعول للمزرعة.
 .4صوره عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 .1تســلم التمــور املشــاركة مــع االســتمارة يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة بعبــوات  5كغــم ويغلــق بــاب اإلســام يف موعــد أقصــاه 20

أيلول/ســبتمبر 2018

 .2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
ﻣﻌدل وزن اﻟﺣﺑﺔ

% 20

اﻟﺣﺟم

% 20

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺷر

% 20

ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻠون ودرﺟﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﻟﻠﺛﻣﺎر وﻣﺣﺗواھﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ

% 20

ﺧـﻠوھـﺎ ﻣـن اﻟـﺗﺷوھـﺎت وﻣـن اﻟـﺷواﺋـب اﻟـﻐرﯾـﺑﺔ وﺧـﻠو اﻟـﺛﻣﺎر ﻣـن اﻹﺻـﺎﺑـﺎت اﻟﺣﺷـرﯾـﺔ واﻟـﻔطرﯾـﺔ ﺑـﻣﺎ
ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز %5

% 10

طﻌم اﻟﺛﻣﺎر وﺗﻣﯾز ﻧﻛﮭﺗﮭﺎ

% 10

استمارة املشاركة
 .1االســم الرباعــي ملالــك املزرعــة..................................................................................................... :
 .2العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة................................................................................................ :
...........................................................................................................................................
 .3الهاتــف املتحــرك..................................................................................................................... :
 .4البريــد اإللكترونــي................................................................................................................... :
 .5مســاحة املزرعــة ،عــدد النخيــل مــن صنــف املجهــول................................................................................. :
............................................................................................................................................
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فئة أفضل إنتاج لصنف "البرحي " (البلح) األردني
شروط املشاركة

 .1تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف البرحي (البلح) املنتجة يف األردن
 .2تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة 5كغم مع شماريخها او حب فرط بعبوات  1كغم.
 .3يجب أن تكون التمور من انتاج املوسم احلالي 2018
.4شهادة ملكية للمزرعة او سند تصرف (كوشان) أو عقد ضمان أو إيجار ساري املفعول للمزرعة
 .5صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 - 1يســلم بلــح "البرحــي" بشــماريخه أو حبـاً يف عبــوات (  5كغــم) للمشــاركة مــع االســتمارة يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة ويغلــق
بــاب االســتالم يف موعــد أقصــاه  20أيلول/ســبتمبر 2018
 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
اﻧﺗظﺎم وزن وﺷﻛل وﺣﺟم اﻟﺛﻣﺎر اﻟظﺎھري )وزن ﺧﻣﺳون ﺣﺑﺔ(

% 25

درﺟﺔ ﺣﻼوة اﻟﺛﻣﺎر وﺗﻣﯾز ﻧﻛﮭﺗﮭﺎ وطﻌﻣﮭﺎ

% 25

ﺧﻠو اﻟﺛﻣﺎر ﻣن اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺣﺷرﯾﺔ واﻟﻔطرﯾﺔ

% 25

ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻠون ودرﺟﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﻟﻠﺛﻣﺎر

% 15

ﺧﻠوھﺎ ﻣن اﻟﺗﺷوھﺎت واﻟﺗﺷطﯾب وﻣن اﻟﺷواﺋب اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز %5

% 10

استمارة املشاركة
 .1االسم الرباعي ملالك املزرعة....................................................................................................... :
 .2العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة................................................................................................ :
............................................................................................................................................
 .3الهاتــف املتحــرك.................................................................................................................... :
 .4البريــد اإللكترونــي.................................................................................................................. :
 .5مســاحة املزرعــة ،عــدد النخيــل مــن صنــف البرحــي.............................................................................. :
............................................................................................................................................
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فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية
شروط املشاركة

 .1املشاركة مفتوحة لألفراد والشركات واملصانع.
 .2أن تكون أوزان العلب :ربع كيلو ،نصف كيلو ،واحد كيلو.
 .3ميكن املشاركة مبنتج معبأ بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
 .4أن يراعي املشارك جمال اإلبداع واالبتكار مستخدماً كافة املواد اخلام املتاحة.
 .5أن يلتزم املشارك باملواصفات الغذائية والشروط الصحية املعتمدة من جهات االختصاص باململكة األردنية الهاشمية.
 .6صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 .1تُســلم العبــوات املشــاركة مــع االســتمارة يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة ويغلــق بــاب االســتالم يف موعــد أقصــاه  20أيلــول /
ســبتمبر 2018
 .2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
ﻣراﻋﺎت اﻟﻌﺑوة ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدة ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف اﻟﺗﻣور

% 40

ﺟودة اﻟﻌﺑوة ودرﺟﺔ ﻣراﻋﺎة اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم

% 20

ﻧوﻋﯾﺔ ﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻌﺑوة أو اﻟﺗﻐﻠﯾف

% 20

ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﺑوة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﺳﮭوﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺷﺣن

% 10

ﻣدى ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻌﺑوة ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك

% 10

استمارة املشاركة
 .1االسم الرباعي الكامل للمشارك................................................................................................... :
 .2العنــوان الكامــل :احملافظــة ،املدينــة.............................................................................................. :
............................................................................................................................................
 .3...الهاتــف املتحــرك................................................................................................................. :
 .4...البريــد اإللكترونــي............................................................................................................... :
 .5...وصــف املنتــج مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة.................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية
شروط املشاركة

 .1هذه الفئة تعطي الفرصة للسيدات األردنيات للمشاركة يف مسابقات املهرجان.
 .2يحق للسيدة أن تستخدم أي صنف من أصناف التمور األردنية إلنتاج أي منتج غذائي بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
 .3أن تلتزم املشاركة باملواصفات الغذائية والشروط الصحية املعتمدة من جهات االختصاص باململكة األردنية الهاشمية.
 .4أال تقل نسبة التمور يف املنتج الغذائي عن % 30
 .5صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 .1تُســلم املنتجــات الغذائيــة املشــاركة مــع االســتمارة وطريقــة احلفــظ يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة يف موعــد أقصــاه  20أيلــول/
ســبتمبر 2018
 .2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻐذاﺋﻲ وطﻌﻣﮫ وﻧﻛﮭﺗﮫ

% 40

ﻣراﻋﺎة اﻻﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر وﻓﻧون اﻟطﮭﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻐذاﺋﻲ

% 20

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻐذاﺋﻲ وﻣدى اﺣﺗواءه ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣور اﻷردﻧﯾﺔ

% 20

ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

% 20

استمارة املشاركة
 .1االسم الرباعي الكامل للسيدة................................................................................................... :
 .2العنــوان الكامــل :احملافظــة ،املدينــة............................................................................................... :
...........................................................................................................................................
 .3الهاتــف املتحــرك..................................................................................................................... :
 .4البريــد اإللكترونــي................................................................................................................... :
 .5وصــف املنتــج ومحتوياتــه الرئيســية وطريقــة حفظــه مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة................................................. :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
التاريخ

				
التوقيع

9

7

فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن
شروط املشاركة

 .1يحق املشاركة جلميع املزارعني من كافة أنحاء األردن ،على أن تضم املزرعة أكثر من  100نخلة من أصناف التمور األردنية.
 .2يُقدم املزارع ملف كامل للمزرعة يُثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة بنود معايير التحكيم أدناه.
 .3شهادة ملكية املزرعة ،أو سند التصرف بها
 .4صورة عن الهوية الشخصية ،مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 - 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20
أيلــول /ســبتمبر 2018

 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر

اﻟدرﺟﺔ

اﻟـﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟـزراﻋـﯾﺔ اﻟـﻣطﺑﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﻣزرﻋـﺔ واﻧـﺳﺟﺎﻣـﮭﺎ ﻣـﻊ اﻟـﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟـزراﻋـﯾﺔ اﻟـﺟﯾدة  Global GAPﻣـﻊ وﺟـود
ﺳﺟﻼت ﻣزرﻋﯾﺔ

% 20

ﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم اﻟري وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎه

% 20

ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣزرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﻣدة وﺗدوﯾر ھذه اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت

% 20

طرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺣﺷرﯾﺔ واﻷﻣراض اﻟﻔطرﯾﺔ وﻣدى ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ وأﻣﺎﻧﮭﺎ

% 10

ﻣدى اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل اﻟداﺋﻣﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣزرﻋﺔ وﺻﺣﺗﮭم وﻏذاﺋﮭم وظروف ﻣﻌﯾﺷﺗﮭم

% 10

ﺷﮭﺎدات اﻟﺟودة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣزرﻋﺔ

% 10

وﺟود ﻧظﺎم ﻹدارة اﻟﻣزرﻋﺔ

% 10

مالحظة هامة :يجب أال تقل الدرجات اخلاصة بتأهيل املزرعة للزيارة امليدانية عن % 80

استمارة املشاركة
 .1االسم الرباعي الكامل.............................................................................................................. :
 .2العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة................................................................................................. :
............................................................................................................................................
 .3عنــوان املزرعــة بالتفصيــل.......................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 .4الهاتــف املتحــرك.................................................................................................................... :
 .5البريــد اإللكترونــي.................................................................................................................. :

التاريخ
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فئة أفضل ابتكار يف مجال النخيل والتمور باألردن
شروط املشاركة

 .1املشاركة مفتوحة جلميع األشخاص والهيئات والشركات أو اجلمعيات احلرفية والتعاونية.
 .2أن يكــون االبتــكار يؤثــر إيجابيـاً علــى الكفــاءة االقتصاديــة للمزرعــة مثــل (زيــادة اإلنتــاج ،حتســن جــودة التمــور ،حــل مشــاكل فنيــة
باملزرعــة ،تخفيــض كلفــة اإلنتــاج ،توفيــر ميــاه الــري ،مكافحــة اآلفــات ،حمايــة البيئــة) الــخ.
 .3أن يكون االبتكار صديق للبيئة.
 .4يُقدم املشارك ملف كامل عن االبتكار يثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة بنود معايير التحكيم املبينة أدناه.
 .5صورة عن الهوية شخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 - 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20
أيلــول /ســبتمبر 2018

 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر

اﻟدرﺟﺔ

أن ﯾـﻛون اﻻﺑـﺗﻛﺎر ﻓـﻛرة أو ﺗـﻘﻧﯾﺔ ﺟـدﯾـدة واﺿـﺣﺔ ﺳﮭـﻠﺔ اﻟـﺗطﺑﯾق ﻟـﮭﺎ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣـﺑﺎﺷـرة أو ﻏـﯾر ﻣـﺑﺎﺷـرة ﺑـﺈﻧـﺗﺎج أو
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﻧوﻋﯾﺔ أو ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻣور أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﻟﮫ ﻣردود اﻗﺗﺻﺎدي

% 40

ﻣدى ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗطﺎع ﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر ﺑﺎﻷردن

% 30

ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟﮫ اﺳﺗداﻣﺔ وﻟﯾس ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ.

% 10

ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺟﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﻛﻣﺎ ً وﻧوﻋﺎ ً وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ

% 20

استمارة املشاركة
 - 1االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلهــة....................................................................................... :
 - 2الهاتــف املتحــرك................................................................................................................... :
 - 3البريــد اإللكترونــي.................................................................................................................. :
 - 4العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة.............................................................................................. :
...........................................................................................................................................
 - 5وصــف االبتــكار واســتخداماته والفكــرة اإلبداعيــة مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة.................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
التاريخ
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فئة أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور يف األردن
شروط املشاركة

 .1املشاركة مفتوحة لكافة مشاغل التمور اآللية أو اليدوية العاملة باألردن
 .2أن يكون املشغل ملحقاً مبزارع النخيل أو أن يكون منشأة حلساب مزارع النخيل وإنتاج التمور يف األردن
 .3أن يكون املشغل ملتزماً مبعايير السالمة والصحة الغذائية.
 .4صورة عن الهوية الشخصية لصاحب املشغل مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 - 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20
أيلــول /ســبتمبر 2018
 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷﻐل ﻟﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف اﻟﺗﻣور

% 30

ﺷﮭﺎدات اﻟﺟودة اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷﻐل

% 20

ﻗدرة اﻟﻣﺷﻐل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرأة

% 10

ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻐل

% 10

ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺷﻐل ﺑﺷروط اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ

% 10

اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ

% 10

أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎزن ﻣﺑردة

% 10

استمارة املشاركة
 - 1االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلهــة....................................................................................... :
 - 2الهاتــف املتحــرك - 3 ....................................... :البريــد اإللكترونــي................................................ :
 - 4.العنــوان الكامــل ،احملافظــة ،املدينــة.............................................................................................. :
............................................................................................................................................
 - 5عــدد العمــال الدائمــن يف املشــغل مــن الذكــور واإلنــاث............................................................................ :
 - 6عــدد العمــال املؤقتــن العاملــن يف املشــغل مــن الذكــور واإلنــاث................................................................... :
 - 7وصــف املشــغل وقدرتــه التشــغيلية (طن/ســاعة) مبــا ال يزيــد عــن  200كلمــة.................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
التاريخ
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فئة املشروع التنموي لنخيل التمر يف األردن
شروط املشاركة

 .1يحــق املشــاركة جلميــع املشــاريع التنمويــة مــن كافــة أنحــاء األردن ،علــى أن يضــم املشــروع وحــدات إنتــاج وتســويق متكاملــة ذات تأثيــر
تنمــوي يســاهم يف تنميــة قطــاع التمــور يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
 .2يُقدم صاحب املشروع ملف كامل يثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة بنود معايير التحكيم املبينة أدناه.
 .3شهادة ملكية للمشروع أو سند التصرف (كوشان).
 .4صورة عن الهوية الشخصية ،مع صورة شخصية.

آلية املشاركة

 - 1تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع االلكترونــي  http://jordanfestivals.comيف موعــد أقصــاه 20
أيلــول /ســبتمبر 2018
 - 2للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف متحرك  065853334أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم

اﻟدرﺟﺔ

اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎر
اﺣﺗواء اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻏل ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف وﺗﺧزﯾن ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

% 20

ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻣﺷﺎﻏل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ

% 20

ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن

% 20

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ

% 20

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺗﻣور اﻷردﻧﯾﺔ

% 20

استمارة املشاركة
 - 1االسم الرباعي الكامل للشخص أو اجلهة....................................................................................... :
 - 2الهاتف املتحرك للمسؤول......................................................................................................... :
 - 3البريد اإللكتروني.................................................................................................................. :
 - 4العنــوان الكامــل للمشــروع ،احملافظــة ،املدينــة...................................................................................... :
............................................................................................................................................
 - 5عدد العمال والعامالت يف املزرعة ومشاغلها.................................................................................... :
 - 6كميــة الصــادرات الســنوية مــن إنتــاج املزرعــة املباشــر (بالطــن)................................................................... :
 - 7.قيمــة الصــادرات الســنوية املقــدرة مــن إنتــاج املــزارع املباشــرة (بالدينــار)....................................................... :
 - 8..حجــم االســتثمار الرأســمالي (بالدينــار األردنــي)................................................................................ :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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