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فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن

الشروط الخاصة بالفئة

ـــن . 1 ـــر م ـــة أكث ـــم المزرع ـــى أن تض ـــاء األردن، عل ـــة أنح ـــن كاف ـــن م ـــع المزارعي ـــاركة لجمي ـــق المش يح
ـــة. ـــور األردني ـــاف التم ـــن أصن ـــة م 100 نخل

ُيقـــدم المـــزارع ملـــف كامـــل للمزرعـــة ُيثبـــت فيـــه )بالوثائـــق والصـــور( كافـــة بنـــود معاييـــر التحكيـــم . 2
ـــاه. أدن

ـــن 5 . 3 ـــل ع ـــدى )ال يق ـــل الم ـــان طوي ـــد ضم ـــا او عق ـــرف به ـــند التص ـــة، أو س ـــة المزرع ـــهادة ملكي ش
ـــنوات( س

ترفق صورة عن هوية المشارك، مع صورة شخصية.. 4

آلية المشاركة

ُترفع ملفات المشاركة مع االستمارة على الموقع اإللكتروني للمهرجان  
      http://jordanfestivals.com في موعد أقصاه 2022/9/30

تقوم اللجنة العلمية بزيارة المزرعة ويترك أمر تنظيم هذه الزيارة إلى اللجنة.  

ــاب    ــف / واتسـ ــة، هاتـ ــور األردنيـ ــة التمـ ــع جمعيـ ــل مـ ــن التواصـ ــات يمكـ ــن المعلومـ ــد مـ للمزيـ
)065853334( أرضـــي   )0775853334(

معايير التحكيم

الدرجةالمعيـــــــــــــــار

 Global العمليــات الزراعيــة المطبقــة بالمزرعــة ومــدى مطابقتهــا للممارســات الزراعيــة الجيــدة
GAP ووجــود ســجات مزرعيــة

% 30

20 %مدى االستفادة من المخلفات المزرعية في توفير األسمدة وتدوير هذه المخلفات

15 %كفاءة نظام الري وقدرته على ترشيد استهاك المياه

15 %شهادات الجودة الحاصلة عليها المزرعة 

10 %طرق التسميد والوقاية المتبعة من اآلفات ومدى سامتها وأمانها 

10 %مدى االهتمام بالعمال الدائمين المقيمين بالمزرعة وصحتهم وغذائهم وظروف معيشتهم 
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استمارة المشاركة

..................................................................................................................................... االسم الرباعي للمشارك:

.................................................................................................................................................. العنوان البريدي: 

................................................................................................................................................... الهاتف المتحرك:

.................................................................................................................................................. البريد االلكتروني

مساحة المزرعة بالدونمات..................................................................................................................................

عدد النخيل في المزرعة.......................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... موقع المزرعة

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ


