ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮر اردﻧﻴﺔ
دﻟﻴﻞ اﻟﻔﺌﺎت وﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر اردﻧﻴﺔ
ﻋﻤﺎن  18 - 16أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

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

Khalifa International Award

مسابقة التمور األردنية 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 ووزارة الزراعة بالمملكة األردنية الهاشمية ( ،)MOAوجمعية التمور االردنية (،)JODA
في تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان خالل الفترة  18 - 16تشرين األول/أكتوبر  ،2019وبالتعاون مع منظمة
األغذية والزراعة ( )FAOوالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ،)ICARDAوالمركز الدولي للزراعة الملحية ()ICBA
والشبكة الدولية لنخيل التمر ( ،)DPGNوجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات ( ،)DPFSالذي يشمل ضمن فعالياته إطالق مسابقة
للتمور األردنية لتحفيز وتشجيع المزارعين من أصحاب أجود أنواع التمور األردنية المنتجة في مناطق األردن المختلفة ،علمًا بأن
باب المشاركة مفتوحًا لكافة مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور على مستوى المملكة األردنية الهاشمية.
الرؤيـــــــا :تمكين مزارعي النخيل ومصنعي التمور األردنية ورفع قدرتها التنافسية بها على المستوى الدولي.

األهداف:

تهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس اإليجابي بين مزارعي النخيل المحليين وتطوير النشاط اإلبداعي للوصول إلى مستويات
عالية من اإلنتاجية والجودة لكافة أصناف التمور األردنية المحلية وبالتالي تحسين العائد المالي وتشجيع تصنيع وتعبئة التمور
ألغراض التصدير خارج مناطق اإلنتاج لباقي محافظات المملكة األردنية الهاشمية وصو ً
ال إلى تسويقه دوليًا ،مع رفع كفاءتها
وزيادة معرفة المزارعين بالتقنيات الحديثة في عمليات الخدمة واإلنتاج وتقنيات ما بعد الحصاد.

فئات المسابقة:

وتشمل المسابقة في دورتها الثانية الفئات الرئيسة موزعة على النحو التالي:

رقم
الفئة
1
أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي

قيمة الجائزة

آخر موعد للمشاركة

اسم الفئة

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

2

أفضل إنتاج لصنف المجهول في األردن

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

3

أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) األردني

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

4

أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

5

أفضل منتج غذائي من التمور األردنية

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

6

أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

7

أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

8

أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور باألردن

 2000دينار أردني

 20سبتمبر 2019

مالحظة:

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.

3

الشروط العامة لالشتراك بفئات المسابقة


باب المشاركة بكافة فئات المسابقة مفتوح لجميع مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي التمور والباحثين والعلماء
والمبتكرين في المملكة األردنية الهاشمية دون استثناء ،على أن يكون المزارعين مالكين أو مستأجرين أو بعقود ضمان
طويلة األجل .



يجب على جميع المتقدمين لفئات المسابقة االطالع بدقة على شروط المشاركة ومعايير التقييم بحسب كل فئة،
للوقوف على استيفاء تلك الشروط والتوافق مع المعايير وتقديم الوثائق المؤيدة والداعمة ،وتعتبر جميع الشروط العامة
وشروط المشاركة لكل فئة إلزامية على جميع المشاركين ،وموافق عليها ضمنيًا من قبل المتقدمين.



يقـوم المـشـاركون بـرفـع ملفــات واســـتمـارة المـشـاركـة ( بحـسـب الفئـة ) عـبـر الموقـع االلكتـرونــي للمهـرجــان:
 www.jordanfestivals.comفي موعد أقصاه يوم  20أيلول  /سبتمبر  ،2019وتسليم استمارة المشاركة مطبوعة مع
العينات (بحسب الفئة) باليد في مقر “جمعية التمور األردنية ،ويحدد الحقًا موعد الستالم العينات ،حيث ستقوم لجنة
التقييم باستبعاد المشاركات غير المستوفية لكافة الشروط والمعايير المطلوبة للتقدم لكل من فئات المسابقة.



تتطلب بعض فئات المسابقة قيام لجنة تقييم المسابقات بعمل زيارة ميدانية للمزرعة أو المصنع ،لذا على من يتقدم
في هذه الفئات اإللتزام بتقديم جميع التسهيالت إلجراء الزيارات الميدانية بالتنسيق مع سكرتاريا اللجنة في جمعية
التمور األردنية.



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
والمراسالت والمطبوعات الخاصة بهم.



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



يحق للجنة التحكيم حجب أي من الجوائز لعدم ارتقاء المشاركات لمستوى الجودة المطلوب 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 (قيمتها ألفي دينار اردني) خالل حفل يقام بفعاليات المهرجان الدولي
الثاني للتمور األردنية بعمان  18 - 16تشرين األول  /أكتوبر  2019م.



تسلم استمارات المشاركة في المسابقة لجميع الفئات في موعد أقصاه 2019 / 9 / 20
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فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي “المجهول” و “البرحي”

شروط المشاركة:
1.يجوز للمشارك (شخص أو جهة) تقديم بحث واحد فقط سواء كان منشورًا أو مقبوال للنشر.
2.يحق لجميع الباحثين والعلماء والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور المشاركة بهذه الفئة.
ُقدم طلب الترشيح باسم الباحث الرئيسي.
3.ي َّ
4.دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات الخاصة المتوفرة لهذا البحث.
5.يقدم البحث بإحدى اللغتين العربية أو االنجليزية مع تقديم مخلص البحث باللغتين.
6.صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُترفع الملفات المشاركة مع االستمارة من خالل الموقع اإللكتروني  http://jordanfestivals.comفي موعد أقصاه  20سبتمبر 2019
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
أهميته البحث بالنسبة لقطاع نخيل التمر والتمور ومنتجاتها

% 40

الفوائد االقتصادية واالجتماعية للبحث على الواقع الزراعي واالقتصادي
لتمور المجهول والبرحي

% 40

مستوى النشر العلمي للبحث في المجالت العلمية المحكمة

% 20

استمارة المشاركة
-

االسم الرباعي للباحث:

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

-

اللقب العلمي للباحث:

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

-

الجهة التي يعمل بها:

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

 -عنوان البحث باللغتين:

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

 -الزمالء المشاركين بالبحث (إن وجدوا):

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

 العنوان البريدي ................................................................................................................................................. :الهاتف المتحرك: -البريد االلكتروني:

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

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

 -ملخص البحث بما ال يزيد عن 200

كلمة................................................................................................................................................................................................................................................................................ :

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

التوقيع

التاريخ
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فئة أفضل إنتاج لصنف “المجهول” في األردن

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف المجهول المنتجة في األردن.
2.تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة  5كغم مغلفة بالنايلون (الشرنك).
3.يجب أن تكون التمور من إنتاج الموسم الحالي 2019
4.شهادة ملكية للمزرعة أو سند تصرف (كوشان) أو عقد ضمان طويل المدى أو إيجار ساري المفعول للمزرعة.
5.صوره عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
تسلم التمور المشاركة من فئة حجم ( )Largeفي مقر جمعية التمور األردنية بعبوات  5كغم ،ويحدد الحقًا موعد الستالم
العينات.
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
معدل وزن الحبة من فئة ( )Largeحسب المواصفة األردنية

% 20

الحجم

% 20

خلوها من التقشير والتنفيخ

% 20

تجانس اللون ودرجة النضج للثمار ومحتواها المناسب من الرطوبة النسبية
حسب المواصفة األردنية

% 20

خلوها من التشوهات ومن الشوائب الغريبة وخلو الثمار من اإلصابات الحشرية
والفطرية بما ال يتجاوز % 5

% 10

طعم الثمار وتميز نكهتها

% 10

استمارة المشاركة
االسم الرباعي لمالك المزرعة:

-

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

 -العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف المجهول:

التوقيع
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.........................................................................................................................................................................................................................................

التاريخ

فئة أفضل إنتاج لصنف “البرحي “(البلح) األردني

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف البرحي (البلح) المنتجة في األردن.
2.تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة  5كغم مع شماريخها او حب فرط بعبوات  1كغم.
3.يجب أن تكون التمور من إنتاج الموسم الحالي 2019
4.شهادة ملكية للمزرعة أو سند تصرف (كوشان) أو عقد ضمان طويل المدى أو إيجار ساري المفعول للمزرعة.
5.صوره عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
يسلم بلح “البرحي” بشماريخه بعبوات  5كغم أو حبًا بعبوات بالستيكية  1كغم ،ويحدد الحقًا موعد الستالم العينات.
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
انتظام وزن وشكل وحجم الثمار الظاهري (وزن خمسون حبة)

% 25

درجة حالوة الثمار وتميز نكهتها وطعمها

% 25

خلو الثمار من االصابات الحشرية والفطرية والخدوش

% 25

تجانس اللون ودرجة النضج للثمار

% 15

خلوها من التشوهات والتشطيب ومن الشوائب الغريبة بما ال يتجاوز % 5

% 10

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي لمالك المزرعة:

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

 -العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف البرحي:

التوقيع

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

التاريخ
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فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لألفراد والشركات ومصانع التعبئة والتغليف.
2.أن تكون أوزان العلب :ربع كيلو ،نصف كيلو ،واحد كيلو.
3.يمكن المشاركة بمنتج معبأ بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
4.أن يراعي المشارك جمال اإلبداع واالبتكار مستخدمًا كافة المواد الخام المتاحة.
5.أن يلتزم المشارك بالمواصفات الغذائية والشروط الصحية المعتمدة من جهات االختصاص بالمملكة األردنية الهاشمية.
6.صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
تسلم العبوات المشاركة معبأة بالتمور مع االستمارة في مقر جمعية التمور األردنية ،ويحدد الحقًا موعد استالمها.
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
المعيـــــــــــــــار

الدرجة

مراعات العبوة للمواصفات الغذائية والصحية المعتمدة لتعبئة وتغليف التمور

% 40

جودة العبوة ودرجة مراعاة اإلبداع واالبتكار في التصميم

% 20

نوعية مواد الخام المستخدمة في تصنيع العبوة أو التغليف

% 20

مدى مالئمة العبوة للمنتج وسهولة عمليات المناولة والشحن ومدى قابليتها
لالستخدام على نطاق اقتصادي

% 10

مدى جاذبية العبوة للمستهلك

% 10

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي الكامل للمشارك:

-

العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -وصف المنتج بما ال يزيد عن  200كلمة:

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

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

التوقيع
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التاريخ

فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية

شروط المشاركة:
1.هذه الفئة تعطي مزيد من الفرص للسيدات األردنيات للمشاركة في مسابقات المهرجان.
2.يحق للمشارك أن يستخدم أي صنف من أصناف التمور األردنية إلنتاج أي منتج غذائي بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3.أن يلتزم المشارك بالمواصفات الغذائية والشروط الصحية المعتمدة من جهات االختصاص بالمملكة األردنية الهاشمية.
4.أال تقل نسبة التمور في المنتج الغذائي عن .% 30
5.صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم المنتجات الغذائية المشاركة مرفق معها طريقة حفظها في مقر جمعية التمور األردنية ،ويحدد الحقًا موعد الستالم
العينات
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
شكل المنتج الغذائي وطعمه ونكهته

% 30

مراعاة االبداع واالبتكار وفنون الطهي في صناعة المنتج الغذائي

% 20

القيمة الغذائية للمنتج الغذائي ومدى احتواءه على التمور األردنية

% 30

مراعاة الشروط الصحية والمواصفات الغذائية المعتمدة

% 20

استمارة المشاركة

 -االسم الرباعي الكامل للسيدة:

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

 -العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -وصف المنتج ومحتوياته الرئيسية وطريقة حفظه بما ال يزيد عن  200كلمة:

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

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

التوقيع
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فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن

شروط المشاركة:
1.يحق المشاركة لجميع المزارعين من كافة أنحاء األردن ،على أن تضم المزرعة أكثر من  100نخلة.
2.يُقدم المزارع ملف كامل للمزرعة يُثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة بنود معايير التحكيم أدناه.
3.شهادة ملكية المزرعة ،أو سند التصرف بها
4.صورة عن الهوية الشخصية ،مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُترفع الملفات المشاركة مع االستمارة من خالل الموقع اإللكتروني  http://jordanfestivals.comفي موعد أقصاه  20سبتمبر 2019
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
المعيـــــــــــــــار

الدرجة

العمليات الزراعية المطبقة بالمزرعة ومدى انسجامها مع الممارسات
الزراعية الجيدة  Global GAPمع وجود سجالت مزرعية

% 30

كفاءة نظام الري وقدرته على توفير المياه

% 20

مدى االستفادة من المخلفات المزرعية في توفير األسمدة وتدوير هذه
المخلفات

% 20

طرق الوقاية المتبعة من اآلفات ومدى سالمتها وأمانها

% 10

مدى االهتمام بالعمال الدائمين المقيمين بالمزرعة وصحتهم وغذائهم
وظروف معيشتهم

% 10

شهادات الجودة الحاصلة عليها المزرعة

% 10

مالحظة هامة:
يجب أال تقل الدرجات الخاصة بالزيارة الميدانية عن  % 70لتأهيل المزرعة للمنافسة في هذه المسابقة

استمارة المشاركة

 -االسم الرباعي الكامل:

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

 العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة: عنوان المزرعة بالتفصيل:-

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

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

الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع
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فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لجميع األشخاص والهيئات والشركات أو الجمعيات الحرفية والتعاونية.
2.أن يؤثر االبتكار إيجابيًا على الكفاءة االقتصادية للمزرعة مثل (زيادة اإلنتاج ،تحسين جودة التمور ،حل مشاكل فنية بالمزرعة،
تخفيض كلفة اإلنتاج ،توفير مياه الري ،مكافحة اآلفات ،حماية البيئة) الخ.
3.أن يكون االبتكار صديق للبيئة.
4.يُقدم المشارك ملف كامل عن االبتكار يثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة بنود معايير التحكيم المبينة أدناه.
5.صورة عن الهوية شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُترفع الملفات المشاركة مع االستمارة من خالل الموقع اإللكتروني  http://jordanfestivals.comاو تسلم للجمعية في موعد
أقصاه  20سبتمبر 2019
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
أن يكون االبتكار فكرة أو تقنية جديدة واضحة سهلة التطبيق لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة
بتحسين اإلنتاج أو اإلنتاجية أو الجودة أو تسويق التمور أو تصنيعها وله مردود اقتصادي

% 40

مدى مساهمته اإليجابية في تطوير قطاع نخيل التمر باألردن

% 30

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

% 10

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

% 20

استمارة المشاركة
-

االسم الرباعي الكامل للشخص أو الجهة:

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

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

-

العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

 -الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

 -وصف االبتكار واستخداماته والفكرة اإلبداعية بما ال يزيد عن  200كلمة:

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

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

التوقيع
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فئة أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور في األردن

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لكافة مشاغل التمور اآللية أو اليدوية العاملة باألردن
2.أن يكون المشغل ملحقًا بمزارع النخيل أو أن يكون منشأة تخدم مزارع النخيل وإنتاج التمور في األردن
3.أن يكون المشغل ملتزمًا بمعايير السالمة والصحة الغذائية.
4.صورة عن الهوية الشخصية لصاحب المشغل مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُترفع الملفات المشاركة مع االستمارة من خالل الموقع اإللكتروني  http://jordanfestivals.comفي موعد أقصاه  20سبتمبر 2019
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية ،هاتف 065853334 - 0775853334 :أو ( 0796666212واتساب)

معايير التحكيم:
الدرجة

المعيـــــــــــــــار
مراعاة المشغل لشروط السالمة الغذائية والصحية المعتمدة لتعبئة
وتغليف التمور

% 30

شهادات الجودة الحاصل عليها المشغل

% 20

قدرة المشغل على تشغيل العمالة المحلية وخصوصًا في تشغيل المرأة

% 10

بيئة العمل في المشغل

% 10

مدى التزام المشغل بشروط الحفاظ على البيئة

% 10

التقنيات المستخدمة

% 10

احتواءه على مخازن مبردة

% 10

استمارة المشاركة
-

االسم الرباعي الكامل للشخص أو الجهة:

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

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

-

العنوان الكامل ،المحافظة ،المدينة:

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

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

 -الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

 -عدد العمال الدائمين في المشغل من الذكور واإلناث:

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

 -عدد العمال المؤقتين في المشغل من الذكور واإلناث:

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

 -وصف المشغل وقدرته التشغيلية (طن/ساعة) بما ال يزيد عن  200كلمة:

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

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

التوقيع
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ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻬﻴﺎن ﻣﺒﺎرك آل ﻧﻬﻴﺎن
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ، وزﻳﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
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
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اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ

Internaonal Photograpy Compeon

اﻟـﻨـﺨـﻠـــــــﺔ

Date Palm

ﻓـﻲ ﻋــﻴـــــــﻮن اﻟــﻌـــــﺎﻟـــــــﻢ
Through the Eyes of the World
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ

2019/12/31  وﻟﻐﺎﻳﺔ2019/06/01 ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻬﻮاة واﶈﱰﻓﲔ إﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ
2020 ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ
Parcipaon open from 01 / 06 / 2019 To 31 / 12 / 2019
Results will be announced during February 2020

Deadline for parcipaon 31 December 2019  دﻳـﺴـﻤﺒــﺮ31 آﺧــﺮ ﻣـﻮﻋــﺪ ﻟﻠﻤـﺸـﺎرﻛــﺔ

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

ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟﻨﺨﻠـﺔ ﺑﺄﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺮاء
DATE PALM POETRY COMPETITION
اﻟـﺪورة اﻟـﺮاﺑﻌـﺔ

Forth Session

2020

ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺸﻌﺮاء واﻟﺸﺎﻋﺮات
إﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  2019 / 06 / 01وﻟﻐﺎﻳﺔ 2019 / 12 / 31
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ 2020
Parcipaon open from
01 / 06 / 2019 To 31 / 12 / 2019
Results will be announced during February 2020
آﺧــﺮ ﻣـﻮﻋــﺪ ﻟﻠﻤـﺸـﺎرﻛــﺔ  31دﻳـﺴـﻤﺒــﺮ 2019

Deadline for parcipaon 31 December 2019
أول ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻄﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ﺗﺮﺳﻞ اﻋﻤﺎل ﺣﺼﺮ ًا ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ All Materials to be addressed to

poetry@kiaai.ae

