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مسـابقة التمـور األردنية  2022
دليل الفئات ، الشروط العامة، المعايير، واستمارات المشاركة

المقدمة:
ـــاع  ـــر قط ـــتراتيجية لتطوي ـــا االس ـــن أهدافه ـــي وضم ـــكار الزراع ـــر واالبت ـــل التم ـــة لنخي ـــة الدولي ـــزة خليف ـــل جائ تعم
ـــطة  ـــن األنش ـــدد م ـــي ع ـــاق وتبن ـــر إط ـــي عب ـــي والدول ـــتوى المحل ـــى المس ـــي عل ـــكار الزراع ـــر واالبت ـــل التم نخي
والفعاليـــات والمســـابقات لتحفيـــز جميـــع أطـــراف سلســـلة القيمـــة فـــي قطـــاع التمـــور ونخيـــل التمـــر وتشـــجيعهم 
علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار والبحـــث والتميـــز وبـــث روح المنافســـة الشـــريفة بينهـــم لارتقـــاء بهـــذا القطـــاع اقتصاديـــًا 

ـــة.  ـــر المـــادي للنخل ـــق بهـــذا اإلرث الثقافـــي واإلنســـاني غي ـــى مســـتوى يلي ـــًا إل ـــًا وفني واجتماعي
ضمـــن هـــذه الرؤيـــة وبالشـــراكة مـــع وزارة الزراعـــة فـــي المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية )MOA(، وجمعيـــة 
التمـــور االردنيـــة )JODA( تعمـــل األمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي 
ـــر  ـــرين األول/ أكتوب ـــرة 18-20 تش ـــال الفت ـــان خ ـــة بعم ـــور األردني ـــع  للتم ـــي الراب ـــان الدول ـــم المهرج ـــى تنظي عل
ـــة فـــي المناطـــق  ـــي للبحـــوث الزراعي ـــة )FAO( والمركـــز الدول ـــة والزراع 2022 وبالتعـــاون مـــع منظمـــة األغذي
ـــة )ICBA(، المركـــز العربـــي لدراســـات المناطـــق الجافـــة  الجافـــة )ICARDA(، والمركـــز الدولـــي للزراعـــة الملحي
واألراضـــي القاحلـــة )ACSAD(، اتحـــاد مؤسســـات البحـــوث الزراعيـــة فـــي الشـــرق األدنـــى وشـــمال إفريقيـــا 
)AARINENA( والشـــبكة الدوليـــة لتنميـــة قطـــاع زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج التمـــور فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 

.)DPFS( وجمعيـــة أصدقـــاء النخلـــة باإلمـــارات ،)IDPGN( افريقيـــا
ـــواع  ـــاج أجـــود أن ـــى إنت ـــن عل ـــة لتشـــجيع المزارعي ـــه إطـــاق مســـابقة للتمـــور األردني ـــذي يشـــمل ضمـــن فعاليات ال
ـــتوى  ـــى مس ـــور عل ـــة للتم ـــلة القيم ـــراف سلس ـــة أط ـــوح لكاف ـــاركة مفت ـــاب المش ـــأن ب ـــًا ب ـــة، علم ـــور األردني التم

ـــة.  ـــذه الغاي ـــقيقين له ـــن الش ـــن البلدي ـــاون بي ـــار التع ـــن إط ـــك ضم ـــمية. وذل ـــة الهاش ـــة األردني المملك
الرؤيـــــــا:  

تمكيـــن جميـــع أطـــراف سلســـلة القيمـــة للتمـــور األردنيـــة، مـــن رفـــع قدرتهـــم التنافســـية علـــى المســـتوى 
الدولـــي.
الهدف:

ـــر  ـــاألردن وتطوي ـــل ب ـــي النخي ـــن مزارع ـــي بي ـــس اإليجاب ـــق روح التناف ـــى خل ـــة إل ـــور األردني ـــابقة التم ـــدف مس ته
ـــة  ـــور األردني ـــاف التم ـــة أصن ـــودة لكاف ـــة والج ـــن اإلنتاجي ـــة م ـــتويات عالي ـــى مس ـــول إل ـــي للوص ـــاط اإلبداع النش
وبالتالـــي تحســـين العائـــد المالـــي وتنميـــة صناعـــة وتعبئـــة التمـــور ألغـــراض التصديـــر وصـــواًل إلـــى األســـواق 

ـــة. الدولي
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فئات المسابقة

قيمة الجائزةاسم الفئةرقم الفئة 

فئة أفضل بحث علمي تطبيقي على نخيل التمر في االردن 1

ما يناهز 
1000 دوالر �أمريكي

 بالعملة �ملحلية
لكل فائز بكل فئة

فئة أفضل إنتاج لصنف المجهول في األردن2

فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي )البلح( األردني3

فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية4

فئة أفضل منتج غذائي )مجهز( من التمور األردنية5

فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن6

فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن7

فئة أفضل مشغل )بيت تعبئة أو مصنع( للتمور باألردن )يدوي أو آلي(8

الشروط العامة لالشتراك بفئات المسابقة
ــي    ــن ف ــاء والمبتكري ــن والعلم ــم الباحثي ــن فيه ــور بم ــة للتم ــلة القيم ــراف سلس ــع أط ــوح لجمي ــاركة مفت ــاب المش ب

المملكــة األردنيــة الهاشــمية دون اســتثناء، علــى أن يكــون المــزارع مالــكًا أو مســتأجرًا بعقــود طويلــة المــدى. 
يجــب علــى جميــع المتقدميــن لفئــات المســابقة االطــاع بدقــة علــى شــروط المشــاركة ومعاييــر التحكيــم بحســب كل   

ــر جميــع الشــروط  ــم الوثائــق الداعمــة، وتعتب ــر وتقدي ــة، للوقــوف علــى اســتيفاء تلــك الشــروط والتوافــق مــع المعايي فئ
ــد  ــن بع ــل المتقدمي ــن قب ــًا م ــا ضمني ــق عليه ــاركين، ومواف ــع المش ــة لجمي ــة إلزامي ــكل فئ ــاركة ل ــروط المش ــة وش العام

توقيعهــم علــى اســتمارة المشــاركة.
يقــوم المشــاركون بتعبئــة اســتمارة المشــاركة وإرســالها مباشــرة أو عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى جمعيــة التمــور األردنيــة، فــي   

موعــد أقصــاه 2022/9/30 وســتقوم اللجنــة العلميــة باســتبعاد المشــاركات غيــر المســتوفية لكافــة الشــروط العامــة والخاصــة.
تتطلــب بعــض فئــات المســابقة قيــام اللجنــة العلميــة بالتنســيق مــع جمعيــة التمــور األردنيــة بأخــذ عينــات للمســابقة أو   

بعمــل زيــارة ميدانيــة اســتطاعية للمزرعــة أو المصنــع/ المشــغل، لــذا علــى المتنافســين تقديــم التســهيات الازمــة للجنــة 
واالجابــة عــن أســئلتها.

يحــق للفائــز بــأي فئــة الترشــح أليــة فئــة أخــرى فــي الــدورات الاحقــة، وال يحــق لــه الترشــح لنفــس الفئــة التــي فــاز بهــا   
إال بعــد مــرور ثــاث دورات مــن تاريــخ الفــوز.

ال يحــق للمشــارك الواحــد أن يتقــدم للمنافســة علــى أكثــر مــن فئــة فــي كل دورة، ويشــمل ذلــك أفــراد عائلتــه إال إذا   
كانــت لهــم ذمــة ماليــة مســتقلة.

ال يحق للمشارك أن يطالب باسترجاع العينات المقدمة في المسابقات.   
يحــق للفائــز اســتخدام شــعار المهرجــان فقــط )وليــس شــعار جائــزة خليفــة( بالــدورة التــي فــاز بهــا، علــى المــواد الدعائيــة   

والتســويقية والمراســات والمطبوعــات الخاصــة بــه.
يتم اإلشراف على مسابقة التمور األردنية من قبل اللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمهرجان.  
يحــق للجنــة العلميــة حجــب أي مــن فئــات المســابقة لعــدم ارتقــاء المشــاركات لمســتوى الجــودة المطلوبــة )60 %( أو   

عــدم اســتيفاء الشــروط ومعاييــر التحكيــم الموضوعــة، وتعتبــر قــرارات اللجنــة نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن.
ال يحق ألعضاء اللجنة المنظمة أو اللجنة العلمية أو ذويهم من الدرجة األولى المشاركة بأي من فئات المسابقة.  
ــاح    ــل افتت ــال حف ــة( خ ــة المحلي ــي بالعمل ــز  1000 دوالر أمريك ــا يناه ــة )م ــة مالي ــًا ومكافئ ــًا تذكاري ــز درع ــح الفائ ُيمن

ــه.  ــذي فــاز في المهرجــان ال

يجب أال يقل عدد المتقدمين للتنافس في أي فئة عن ثاثة متسابقين.  
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فئة أفضل بحث علمي تطبيقي على نخيل التمر في األردن

الشروط الخاصة بالفئة

يجوز للمشارك )شخص أو جهة( تقديم بحث واحد فقط سواء كان منشورًا أو مقبواًل للنشر.

أن ال يكـــون مضـــى علـــى تاريـــخ نشـــر أو قبـــول نشـــر هـــذا البحـــث أكثـــر مـــن خمـــس 
ــنوات. سـ

ـــات ذات  ـــف االختصاص ـــن مختل ـــن األردن وم ـــن م ـــن واالعتباريي ـــخاص العاديي ـــق لألش يح
ـــة.  ـــذه الفئ ـــاركة به ـــة المش ـــذه الفئ ـــرة به ـــر المباش ـــرة أو غي ـــة المباش العاق

م طلب الترشيح باسم الباحث الرئيسي.  ُيقدَّ

يجـــب دعـــم ملـــف الترشـــيح بالوثائـــق والشـــهادات الخاصـــة 
ــث. ــذا البحـ ــة لهـ الداعمـ

يقـــدم كامـــل البحـــث مـــع الملخـــص بإحـــدى اللغتيـــن 
العربيـــة أو االنجليزيـــة. 

ترفق صورة عن هوية المشارك مع صورة شخصية.

آلية المشاركة

ـــي  ـــع اإللكترون ـــى الموق ـــتمارة عل ـــع االس ـــاركة م ـــات المش ـــع ملف 1 - ُترف
للمهرجـــان http://jordanfestivals.com فـــي موعـــد أقصـــاه 2022/9/30

2 - للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف / 
واتساب )0775853334( أرضي )065853334(

معايير التحكيم  

الدرجةالمعيـــــــــــــــار

40 %أهميته البحث بالنسبة لقطاع نخيل التمر والتمور ومنتجاتها

40 %الفوائد االقتصادية واالجتماعية للبحث على الواقع الزراعي واالقتصادي 

20 %مستوى النشر العلمي للبحث في المجات العلمية المحكمة 
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استمارة المشاركة

 ....................................................................................................................................... االسم الرباعي للباحث:

 ....................................................................................................................................... اللقب العلمي للباحث:

 ......................................................................................................................................... الجهة التي يعمل بها:

 ......................................................................................................................................... عنوان البحث باللغتين:

 ............................................................................................................ الزماء المشاركين بالبحث )إن وجدوا(:

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

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

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

 ................................................................................................................................................ البريد اإللكتروني:

 ......................................................................................................... ملخص البحث بما ال يزيد عن 200 كلمة:

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

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ
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فئة أفضل إنتاج لصنف »المجهول« في األردن

شروط المشاركة

تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور المنتجة في األردن من صنف المجهول.. 1

2 . )large( تقـــوم اللجنـــة العلميـــة او مـــن يمثلهـــا بأخـــذ عينـــات التمـــور مـــن فئةالحجـــم الكبيـــر
بحســـب المواصفـــة القياســـية األردنيـــة )17 – 21 غـــم( معبـــأة بعبـــوات 5 كغـــم مغلفـــة 
بالنايلـــون )الشـــرنك(. مباشـــرة مـــن المزرعـــة المشـــاركة او مـــكان التخزيـــن الخـــاص بهـــا فـــي 

موعـــد يحـــدد مســـبقًا .

يجب أن تكون التمور من إنتاج الموسم الحالي. . 3

ترفـــق شـــهادة ملكيـــة للمزرعـــة أو ســـند تصـــرف )كوشـــان( أو عقـــد إيجـــار ســـاري المفعـــول ال يقـــل . 4
عـــن ســـنة.

ترفق صوره عن هوية المشارك مع صورة شخصية.. 5

آلية المشاركة

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

أخذ العينات وإيداعها إلى أمين سر اللجنة في جمعية التمور األردنية  
      في موعد أقصاه 2022/10/10

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع جمعية التمور األردنية  
      هاتف / واتساب )0775853334( أرضي )065853334(

 معايير التحكيم  

الدرجةالمعيـــــــــــــــار

25 %درجة خلو الثمار من التقشير والتنفيخ

المحتــوى المقــدر مــن الرطوبــة النســبية فــي الثمــار مقارنــة بالمعــدل النموذجــي حســب 
ــة المواصفــة القياســية االردني

% 25

20 %حجم الثمار )الطول × القطر(

10 %تجانس لون الثمار وخلوها من االجسام الغريبة في العينة 

10 %خلو الثمار من اإلصابات الحشرية والفطرية والتشوهات

10 %طعم الثمار ودرجة حاوتها
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استمارة المشاركة

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................... عدد النخيل من صنف المجهول

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ
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 فئة أفضل إنتاج لصنف » البرحي « )البلح( األردني

الشروط الخاصة بالفئة

 تقتصر المشاركة بهذه الفئة على البلح )البسر( المنتج في األردن من صنف البرحي. 1

ـــع . 2 ـــم م ـــوات 5 كغ ـــأة بعب ـــي معب ـــح البرح ـــات بل ـــذ عين ـــا بأخ ـــن يمثله ـــة أو م ـــة العلمي ـــوم اللجن تق
شـــماريخها أو حبـــًا )فـــرط( بعبـــوات باســـتيكية )1 كغـــم( مباشـــرة مـــن المزرعـــة المشـــاركة أو 

مـــكان التخزيـــن الخـــاص بهـــا فـــي موعـــد يحـــدد مســـبقًا.

يجب أن تكون التمور من إنتاج الموسم الحالي.. 3

ترفـــق شـــهادة ملكيـــة للمزرعـــة أو ســـند تصـــرف )كوشـــان( أو عقـــد إيجـــار ســـاري المفعـــول ال يقـــل . 4
عـــن ســـنة. 

 ترفق صورة عن هوية المشارك مع صورة شخصية.. 5

آلية المشاركة

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

أخـــذ العينـــات وإيداعهـــا إلـــى أميـــن ســـر اللجنـــة فـــي جمعيـــة التمـــور األردنيـــة فـــي موعـــد أقصـــاه   
2022/10/10

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

25 %حجم الثمار الظاهري )الطول *القطر(

20 %تجانس اللون ودرجة النضج للثمار

20 %درجة حاوة الثمار وتميز نكهتها وطعمها  

15 %خلو الثمار من الخدوش والتشطيب والتشوهات ومن الشوائب الغريبة

10 %خلو الثمار من االصابات الحشرية والفطرية 

10 %تجانس وزن و حجم وشكل الثمار الظاهري
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استمارة المشاركة

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

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

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

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

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

عدد النخيل من صنف البرحي..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ



09

20
22

عة 
راب

ة ال
دور

- ال
ية 

ردن
 األأ

مـور
 الت

بقة
�سـا

م

فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية

الشروط الخاصة بالفئة

المشـــاركة مفتوحـــة لألفـــراد والشـــركات . 1
ومصانـــع تعبئـــة وتغليـــف التمـــور.

أن تكـــون أوزان العلـــب: كيلـــو واحـــد وبحـــد . 2
ـــوة واحـــدة مـــن  ـــاث نمـــاذج )عب أقصـــى ث

كل نمـــوذج(. 

ـــة المشـــارك مـــع صـــورة . 3 ترفـــق صـــورة عـــن هوي
شـــخصية.

آلية المشاركة

ُترفـــع ملفـــات المشـــاركة مـــع االســـتمارة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي   
للمهرجـــان http://jordanfestivals.com  فـــي موعـــد أقصـــاه 2022/9/30

ــر    ــي مقـ ــتمارة فـ ــع االسـ ــور مـ ــأة بالتمـ ــاركة معبـ ــوات المشـ ــلم العبـ تسـ
جمعيـــة التمـــور األردنيـــة فـــي موعـــد أقصـــاه 2022/10/10

ـــة، هاتـــف /    ـــة التمـــور األردني ـــد مـــن المعلومـــات يمكـــن التواصـــل مـــع جمعي للمزي
واتســـاب )0775853334( أرضـــي )065853334(

معايير التحكيم

الدرجةالمعيـــــــــــــــار

مراعــاة العبــوة للشــروط العامــة للمواصفــات الغذائيــة والصحيــة والبيئيــة المعتمــدة لتعبئــة 
ــف التمور وتغلي

% 40

30 %درجة اإلبداع واالبتكار في التصميم و مدى جاذبية العبوة للمستهلك

ــة والشــحن  ــة والتغليــف و المناول ــات التعبئ ــج وســهولة عملي ــوة للمنت مــدى مائمــة العب
ــداول ومــدى قابليتهــا لاســتخدام علــى نطــاق تجــاري. والت

% 30
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استمارة المشاركة

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

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

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

البريدااللكتروني:...................................................................................................................................................

................................................................................................................ وصف المنتج بما ال يزيد عن50كلمة:

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ
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 فئة أفضل منتج غذائي )مجهز ( من التمور األردنية

الشروط الخاصة بالفئة

ـــد مـــن الفـــرص . 1 ـــع أطـــراف سلســـله القيمـــة فـــي التمـــور وتعطـــي مزي ـــة مفتوحـــة لجمي هـــذه الفئ
ـــات للمشـــاركة فـــي مســـابقات المهرجـــان. للســـيدات األردني

ـــي . 2 ـــج غذائ ـــاج أي منت ـــة إلنت ـــور األردني ـــاف التم ـــن أصن ـــف م ـــتخدم أي صن ـــارك/ة أن تس ـــق للمش يح
ـــة. ـــة يدوي ـــة أو بطريق ـــة آلي بطريق

أن يلتـــزم المشـــارك/ة بالمواصفـــات الغذائيـــة والشـــروط الصحيـــة المعتمـــدة مـــن جهـــات . 3
الهاشـــمية.  األردنيـــة  بالمملكـــة  االختصـــاص 

أال تقل نسبة التمور في المنتج الغذائي عن 30%. 4

ترفق صورة عن هوية المشارك مع صورة شخصية.. 5

آلية المشاركة

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

ـــور    ـــة التم ـــر جمعي ـــي مق ـــا ف ـــة حفظه ـــا طريق ـــق معه ـــاركة، مرف ـــة المش ـــات الغذائي ـــلم المنتج ُتس
ـــات ـــتام العين ـــد اس ـــًا موع ـــدد الحق ـــة، ويح األردني

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

20 %شكل المنتج الغذائي النهائي وجاذبيته للمستهلك

30 %مراعاة االبداع واالبتكار في اعداد المنتج الغذائي

20 %طعم ونكهة المنتج

20 %القيمة الغذائية للمنتج

10 %سهولة التداول والتخزين والعمر التسويقي للمنتج 
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استمارة المشاركة

االسم الرباعي للمشارك/ ة : ..............................................................................................................................

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

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

البريدااللكتروني:...................................................................................................................................................

وصف المنتج وطريقة حفظه بما ال يزيد عن 150كلمة:.................................................................................

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ
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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
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فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن

الشروط الخاصة بالفئة

ـــة . 1 ـــة والتعاوني ـــات الحرفي ـــات والشـــركات أو الجمعي ـــع األشـــخاص والهيئ المشـــاركة مفتوحـــة لجمي
علـــى مـــدى سلســـلة القيمـــة للتمـــور.

ـــر . 2 ـــود معايي ـــة بن ـــور( كاف ـــق والص ـــه )بالوثائ ـــت في ـــكار يثب ـــن االبت ـــل ع ـــف كام ـــارك مل ـــدم المش ُيق
ـــاه. ـــة أدن ـــم المبين التحكي

ترفق صورة عن هوية المشارك صاحب االبتكار مع صورة شخصية.. 3

آلية المشاركة

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

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

ــين  ــرة بتحس ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــا عاق ــدة له ــة جدي ــرة أو تقني ــكار فك ــون االبت أن يك
اإلنتــاج أو اإلنتاجيــة أو الجــودة أو تســويق التمــور أو تصنيعهــا ولــه مــردود اقتصــادي 

% 40

20 %امكانية مساهمته اإليجابية في تطوير قطاع نخيل التمر باألردن 

10 %يجب أن يكون االبتكار له استدامة وليس له تأثير سلبي على البيئة.

يجــب أن تكــون نتائــج االبتــكار جليــة واضحــة يمكــن تحسســها كمــًا ونوعــًا ويمكــن قياســها 
وتطويرهــا

% 20

10 %إمكانية تطبيق االبتكار عمليا 
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استمارة المشاركة

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

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

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

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

........................................ وصف االبتكار واستخداماته والفكرة اإلبداعية فيه بما ال يزيد عن 150 كلمة: 

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

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

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

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

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

الشروط الخاصة بالفئة

المشاركة مفتوحة لكافة مشاغل التمور اآللية أو اليدوية العاملة باألردن.. 1

أن يكـــون المشـــغل ملحقـــًا بمـــزارع النخيـــل أو أن يكـــون منشـــأة تخـــدم مـــزارع النخيـــل وإنتـــاج . 2
ــور فـــي األردن  التمـ

    ترفق صورة عن هوية صاحب المشغل مع صورة شخصية.. 3

آلية المشاركة

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

تقوم اللجنة العلمية بزيارة المشغل ويترك امر تنظيم هذه الزيارة الى 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

ــف  ــة وتغلي ــرز وتعبئ ــدة لف ــة المعتم ــة والصحي ــامة الغذائي ــروط الس ــغل لش ــاة المش مراع
التمــور

% 30

30 %شهادات الجودة الحاصل عليها المشغل 

10 %قدرة المشغل على تشغيل العمالة المحلية وخصوصًا في تشغيل المرأة 

10 %بيئة العمل في المشغل والمسؤولية المجتمعية

10 %مدى التزام المشغل بشروط الحفاظ على البيئة  

10 %مدى استخدام المشغل للتقنيات الحديثة 
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استمارة المشاركة

............................................................ االسم الرباعي الكامل للشخص أو الجهة: ...........................................

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

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

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

العنوان الكامل، المحافظة، المدينة:  ...............................................................................................................

عدد العمال الدائمين في المشغل من الذكور واإلناث: ................................................................................

............................................................... عدد العمال المؤقتين العاملين في المشغل من الذكور واإلناث:

وصف المشغل وقدرته التشغيلية )طن/ساعة( بما ال يزيد عن 150 كلمة: .................................................

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

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

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

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

لقد اطلعت على جميع شروط المسابقة وموافق عليها

التوقيع                                                   التاريخ
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@ kiaaiae sg@kiaai.ae 
www.kiaai.ae


