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       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 لارتقــاء بهــذا 

القطــاع. 
ضمــن هــذه الرؤيــة الواعــدة تأتــي مبــادرة اجلائــزة يف تنظيــم املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة بعمــان خــال الفتــرة 21 - 23 
 ،)JODA( وجمعيــة التمــور االردنيــة ،)MOA( تشــرين األول/أكتوبــر 2018، بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO( واملركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة )ICARDA(، واملنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعيــة )AOAD(، والشــبكة الدوليــة لنخيــل التمــر )DPGN(، وجمعيــة أصدقــاء النخلــة باإلمــارات )DFS(، الــذي يشــمل ضمــن 
فعالياتــه إطــاق مســابقة للتمــور األردنيــة لتحفيــز وتكــرمي املزارعــن مــن أصحــاب أجــود أنــواع التمــور األردنيــة املنتجــة يف مناطــق 
األردن املختلفــة، علمــاً بــأن بــاب املشــاركة مفتوحــاً لكافــة مزارعــي ومنتجــي ومصنعــي التمــور علــى مســتوى اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

الرؤيـــــــا:  
متكن 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 دوليــاً، 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: 

آخر موعد للمشاركةبالمركز الثانيبالمركز األولاسم الفئةرقم 

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل شخصیة خدمت قطاع النخیل والتمور باألردن 1

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل بحث علمي تطبیقي لصنفي المجھول والبرحي 2

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل إنتاج لتمور المجھول في األردن3

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) األردني4

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل تعبئة وتغلیف للتمور األردنیة5

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل منتج غذائي من التمور األردنیة6

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل مزرعة متمیزة لنخیل التمر باألردن7

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل ابتكار في مجال النخیل والتمور باألردن8

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيأفضل مشغل (بیت تعبئة أو مصنع) للتمور باألردن9

20 أیلول/ سبتمبر 8002018 دینار أردني1200 دینار أردنيالمشروع التنموي لنخیل التمر باألردن10
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الشروط العامة لالشتراك بفئات املسابقة

- بــاب املشــاركة بكافــة فئــات املســابقة مفتــوح جلميــع مزارعــي النخيــل ومنتجــي ومصنعــي التمــور والباحثــن والعلمــاء واملبتكريــن يف 
اململكــة 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 علــى 
اســتيفاء تلــك الشــروط والتوافــق مــع املعاييــر وتقــدمي الوثائــق املؤيــدة والداعمــة، وتعتبــر جميــع الشــروط العامــة وشــروط املشــاركة 

لــكل فئــة إلزاميــة علــى جميــع املشــاركن، وموافقــًة ضمنيــًة عليهــا مــن قبــل املتقدمــن.
http://jordanfestivals. يقــوم املشــاركون برفــع ملفــات واســتمارة املشــاركة )بحســب الفئــة( عبــر املوقــع اإللكترونــي للمهرجــان

com يف موعــد أقصــاه يــوم 20 أيلــول / ســبتمبر 2018، وتســليم اســتمارة املشــاركة مطبوعــة مــع العينــات )بحســب الفئــة( باليــد 

يف مقــر "جمعيــة التمــور األردنيــة، يف موعــد أقصــاه يف متــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر يــوم 20 أيلــول / ســبتمبر 2018، حيــث 
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 هــذه 
الفئــات اإللتــزام بتقــدمي جميــع التســهيات 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 فــازوا 
بهــا إال بعــد مــرور ثاثــة أعــوام كاملــة مــن تاريــخ الفــوز.

- ال يحق للمشارك الواحد أن يتقدم للمنافسة على أكثر من جائزتن، 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 والتســويقية 
واملراســات 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 ملعاييــر 

التقييــم 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 للتمــور 
األردنيــة بعمــان 21 – 23 تشــرين األول / أكتوبــر 2018م. 
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فئة أفضل شخصية َخَدَمْت قطاع النخيل والتمور باألردن 1
شروط املشاركة

1. أن يُقــدم املرشــح ملخصــاً عــن الســيرة الذاتيــة ومــا مت إجنــازه مــن أعمــال متميــزة يف خدمــة قطــاع النخيــل وإنتــاج التمــور باململكــة 
األردنيــة الهاشــمية.

2. دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات اخلاصة بأهم اإلجنازات والنتائج التي حتققت.
3. صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية للمشارك.

4. إذا كان الشــخص موظفــاً لــدى جهــة معينــة فعليــه أن يحصــل علــى موافقــة هــذه اجلهــة علــى ترشــحه للتنافــس علــى فئــات املســابقة 
وعلــى أحقيتــه باســتام قيمــة اجلائــزة يف حــال فــوزه. 

آلية املشاركة
1 - تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي http://jordanfestivals.com يف موعــد أقصــاه 20 

أيلــول/ ســبتمبر 2018 
2 - للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

1. االسم الرباعي الكامل للمشارك: ...................................................................................................
2. املهنــة واملوقــع الوظيفــي واجلهــة التــي يعمــل بهــا: ...................................................................................
3. العنــوان الكامــل، احملافظــة، املدينــة: ..................................................................................................
............................................................................................................................................
4. الهاتــف املتحــرك: .....................................................................................................................
5. البريــد اإللكترونــي: ...................................................................................................................
6. ملخــص للمنجــزات التــي قــام بهــا يف مجــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور )مبــا ال يزيــد عــن 200 كلمــة(: .......................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

التاريخ التوقيع    

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
20 %عدد سنوات الخبرة في مجال النخیل والتمور

40 %المنجزات التي حققھا ومدى تأثیرھا االیجابي على قطاع نخیل التمر والتمور األردنیة

20 %الشھادات وجوائز التقدیر التي حصل علیھا في مجال انتاج وتسویق التمور 

20 %الصورة المجتمعیة للمشارك 
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2فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي "املجهول" و "البرحي"
شروط املشاركة

1. يجوز للمشارك )شخص أو جهة( تقدمي بحث واحد فقط سواء كان منشوراً أو مقبول للنشر.
2. يحق جلميع الباحثن والعلماء والعاملن يف قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور املشاركة بهذه الفئة. 

م طلب الترشيح باسم الباحث الرئيسي.  3. يُقدَّ
4. دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات اخلاصة املتوفرة لهذا البحث.

5. يقدم البحث بإحدى اللغتن العربية أو االجنليزية مع تقدمي مخلص البحث باللغتن. 
6. صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة
-1 تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع اإللكترونــي http://jordanfestivals.com يف موعــد أقصــاه 20 

أيلــول/ ســبتمبر 2018 
-2 للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم  

استمارة املشاركة
1 - االسم الرباعي للباحث: ............................................................................................................

2 - اللقب العلمي للباحث: .............................................................................................................

3 - اجلهة التي يعمل بها: ..............................................................................................................

4 - عنــوان البحــث باللغتــن: .............................................................................................................

5 - الزمــاء املشــاركن بالبحــث )إن وجــدوا(: ............................................................................................
............................................................................................................................................

6 - العنــوان البريــدي: ......................................................الهاتــف املتحــرك: .........................................

7 - البريــد اإللكترونــي: ..................................................................................................................

8 - ملخــص البحــث مبــا ال يزيــد عــن 200 كلمــة: ...................................................................................

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

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

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

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

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

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

التاريخ التوقيع    

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
40 %أھمیتھ البحث بالنسبة لقطاع نخیل التمر والتمور

40 %الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة للبحث على الواقع الزراعي واالقتصادي لتمور المجھول والبرحي 

20 %مستوى النشر العلمي للبحث في المجالت الدولیة المحكمة 
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شروط املشاركة
1. تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف املجهول املنتجة يف األردن.

1. تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة 5 كغم مغلفة بالنايلون )الشرنك(.
2. يجب أن تكون التمور من إنتاج املوسم احلالي 2018 

3 .شهادة ملكية للمزرعة أو سند تصرف )كوشان( أو عقد ضمان طويل املدى أو إيجار ساري املفعول للمزرعة.
4. صوره عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

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

أيلول/ســبتمبر 2018  
2. للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم  

استمارة املشاركة

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

2. العنــوان الكامــل، احملافظــة، املدينــة: ................................................................................................

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

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

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

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

التاريخ التوقيع    

 فئة أفضل إنتاج لتمور "املجهول" يف األردن3

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
20 %معدل وزن الحبة 

20 %الحجم

20 %نسبة التقشر 

20 %تجانس اللون ودرجة النضج للثمار ومحتواھا المناسب من الرطوبة النسبیة

خـلوھـا مـن الـتشوھـات ومـن الـشوائـب الـغریـبة وخـلو الـثمار مـن اإلصـابـات الحشـریـة والـفطریـة بـما 
10 %ال یتجاوز %5  

10 %طعم الثمار وتمیز نكھتھا 
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شروط املشاركة
1. تقتصر املشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف البرحي )البلح( املنتجة يف األردن 

2. تقدم التمور للمشاركة معبأة ضمن عبوات سعة 5كغم مع شماريخها او حب فرط بعبوات 1 كغم.
3. يجب أن تكون التمور من انتاج املوسم احلالي 2018 

4.شهادة ملكية للمزرعة او سند تصرف )كوشان( أو عقد ضمان أو إيجار ساري املفعول للمزرعة
5. صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة
1 - يســلم بلــح "البرحــي"  بشــماريخه أو حبــاً يف عبــوات ) 5 كغــم(  للمشــاركة مــع االســتمارة يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة ويغلــق 

بــاب االســتام يف موعــد أقصــاه 20 أيلول/ســبتمبر 2018
2 - للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

1. االسم الرباعي ملالك املزرعة: .......................................................................................................
2. العنــوان الكامــل، احملافظــة، املدينــة: ................................................................................................
............................................................................................................................................
3. الهاتــف املتحــرك: ....................................................................................................................
4. البريــد اإللكترونــي: ..................................................................................................................
5. مســاحة املزرعــة، عــدد النخيــل مــن صنــف البرحــي: ..............................................................................
          ............................................................................................................................................

التاريخ التوقيع    

4  فئة أفضل إنتاج لصنف "البرحي " )البلح( األردني

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
25 %انتظام وزن وشكل وحجم الثمار الظاھري (وزن خمسون حبة)

25 %درجة حالوة الثمار وتمیز نكھتھا وطعمھا  

25 %خلو الثمار من االصابات الحشریة والفطریة  

15 %تجانس اللون ودرجة النضج للثمار

10 %خلوھا من التشوھات والتشطیب ومن الشوائب الغریبة بما ال یتجاوز %5  
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شروط املشاركة
1. املشاركة مفتوحة لألفراد والشركات واملصانع.

2. أن تكون أوزان العلب: ربع كيلو، نصف كيلو، واحد كيلو. 
3. ميكن املشاركة مبنتج معبأ بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.

4. أن يراعي املشارك جمال اإلبداع واالبتكار مستخدماً كافة املواد اخلام املتاحة.
5. أن يلتزم املشارك باملواصفات الغذائية والشروط الصحية املعتمدة من جهات االختصاص باململكة األردنية الهاشمية. 

6. صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.
آلية املشاركة

ــول /  ــاب االســتام يف موعــد أقصــاه 20 أيل ــق ب ــة ويغل ــور األردني ــة التم ــر جمعي ــع االســتمارة يف مق ــوات املشــاركة م ــلم العب 1. تُس
ســبتمبر 2018

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

استمارة املشاركة
1. االسم الرباعي الكامل للمشارك: ...................................................................................................

2.  العنــوان الكامــل: احملافظــة، املدينــة: ..............................................................................................

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

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

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

...5. وصــف املنتــج مبــا ال يزيــد عــن 200 كلمــة: ....................................................................................

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

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

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

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

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

التاريخ التوقيع    

 فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية5

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
40 %مراعات العبوة للمواصفات الغذائیة والصحیة المعتدة لتعبئة وتغلیف التمور

20 %جودة العبوة ودرجة مراعاة اإلبداع واالبتكار في التصمیم

20 %نوعیة مواد الخام المستخدمة في تصنیع العبوة أو التغلیف

10 %مدى مالئمة العبوة للمنتج وسھولة عملیات المناولة والشحن 

10 %مدى جاذبیة العبوة للمستھلك 



9

شروط املشاركة
1. هذه الفئة تعطي الفرصة للسيدات األردنيات للمشاركة يف مسابقات املهرجان.

2. يحق للسيدة أن تستخدم أي صنف من أصناف التمور األردنية إلنتاج أي منتج غذائي بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3. أن تلتزم املشاركة باملواصفات الغذائية والشروط الصحية املعتمدة من جهات االختصاص باململكة األردنية الهاشمية. 

4. أال تقل نسبة التمور يف املنتج الغذائي عن 30 %
5. صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية.

آلية املشاركة
1. تُســلم املنتجــات الغذائيــة املشــاركة مــع االســتمارة وطريقــة احلفــظ يف مقــر جمعيــة التمــور األردنيــة يف موعــد أقصــاه 20 أيلــول/ 

ســبتمبر 2018
2. للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

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

التاريخ التوقيع    

6  فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
40 %شكل المنتج الغذائي وطعمھ ونكھتھ

20 %مراعاة االبداع واالبتكار وفنون الطھي في صناعة المنتج الغذائي 

20 %القیمة الغذائیة للمنتج الغذائي ومدى احتواءه على التمور األردنیة

20 %مراعاة الشروط الصحیة والمواصفات الغذائیة المعتمدة 
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شروط املشاركة
1. يحق املشاركة جلميع املزارعن من كافة أنحاء األردن، على أن تضم املزرعة أكثر من 100 نخلة من أصناف التمور األردنية.

2. يُقدم املزارع ملف كامل للمزرعة يُثبت فيه )بالوثائق والصور( كافة بنود معايير التحكيم أدناه.
3. شهادة ملكية املزرعة، أو سند التصرف بها

4. صورة عن الهوية الشخصية، مع صورة شخصية.
آلية املشاركة

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

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

معايير التحكيم

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

استمارة املشاركة

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

التاريخ التوقيع    

فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن7

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
الـعملیات الـزراعـیة الـمطبقة بـالـمزرعـة وانـسجامـھا مـع الـممارسـات الـزراعـیة الـجیدة Global GAP مـع وجـود 

سجالت مزرعیة
% 20

20 %كفاءة نظام الري وقدرتھ على توفیر المیاه 

20 %مدى االستفادة من المخلفات المزرعیة في توفیر األسمدة وتدویر ھذه المخلفات

10 %طرق الوقایة المتبعة من اإلصابات الحشریة واألمراض الفطریة ومدى سالمتھا وأمانھا

10 %مدى االھتمام بالعمال الدائمین المقیمین بالمزرعة وصحتھم وغذائھم وظروف معیشتھم 

10 %شھادات الجودة الحاصلة علیھا المزرعة 

10 %وجود نظام إلدارة المزرعة
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شروط املشاركة
1. املشاركة مفتوحة جلميع األشخاص والهيئات والشركات أو اجلمعيات احلرفية والتعاونية.

2. أن يكــون االبتــكار يؤثــر إيجابيــاً 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. 

3. أن يكون االبتكار صديق للبيئة.
4. يُقدم املشارك ملف كامل عن االبتكار يثبت فيه )بالوثائق والصور( كافة بنود معايير التحكيم املبينة أدناه.

5. صورة عن الهوية شخصية مع صورة شخصية.
آلية املشاركة

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

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

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلهــة: ....................................................................................... 
2 - الهاتــف املتحــرك: ...................................................................................................................
3 - البريــد اإللكترونــي: ..................................................................................................................
4 - العنــوان الكامــل، احملافظــة، املدينــة: ..............................................................................................
...........................................................................................................................................
5 - وصــف االبتــكار واســتخداماته والفكــرة اإلبداعيــة مبــا ال يزيــد عــن 200 كلمــة: ....................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

التاريخ التوقيع    

8  فئة أفضل ابتكار يف مجال النخيل والتمور باألردن

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
أن یـكون االبـتكار فـكرة أو تـقنیة جـدیـدة واضـحة سھـلة الـتطبیق لـھا عـالقـة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة بـإنـتاج أو 

40 %اإلنتاجیة أو النوعیة أو تسویق التمور أو تصنیعھا ولھ مردود اقتصادي 

30 %مدى مساھمتھ اإلیجابیة في تطویر قطاع نخیل التمر باألردن 

10 %یجب أن یكون االبتكار لھ استدامة ولیس لھ تأثیر سلبي على البیئة.

20 %یجب أن تكون نتائج االبتكار جلیة واضحة یمكن تحسسھا كماً ونوعاً ویمكن قیاسھا وتطویرھا
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شروط املشاركة
1. املشاركة مفتوحة لكافة مشاغل التمور اآللية أو اليدوية العاملة باألردن

2. أن يكون املشغل ملحقاً مبزارع النخيل أو أن يكون منشأة حلساب مزارع النخيل وإنتاج التمور يف األردن 
3. أن يكون املشغل ملتزماً مبعايير السامة والصحة الغذائية. 

4. صورة عن الهوية الشخصية لصاحب املشغل مع صورة شخصية.
آلية املشاركة

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

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

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

1 - االســم الرباعــي الكامــل للشــخص أو اجلهــة: .......................................................................................

2 - الهاتــف املتحــرك: ....................................... 3 - البريــد اإللكترونــي: ................................................

ــة: .............................................................................................. ــوان الكامــل، احملافظــة، املدين .4 - العن

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

5 - عــدد العمــال الدائمــن يف املشــغل مــن الذكــور واإلنــاث: ............................................................................

6 - عــدد العمــال املؤقتــن العاملــن يف املشــغل مــن الذكــور واإلنــاث: ...................................................................

7 - وصــف املشــغل وقدرتــه التشــغيلية )طن/ســاعة( مبــا ال يزيــد عــن 200 كلمــة: ....................................................

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

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

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

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

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

التاريخ التوقيع    

 فئة أفضل مشغل )بيت تعبئة أو مصنع( للتمور يف األردن9

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
30 %مراعاة المشغل لشروط السالمة الغذائیة والصحیة المعتمدة لتعبئة وتغلیف التمور

20 %شھادات الجودة الحاصل علیھا المشغل 

10 %قدرة المشغل على تشغیل العمالة المحلیة وخصوصاً 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



13

شروط املشاركة
1. يحــق 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.
2. يُقدم صاحب املشروع ملف كامل يثبت فيه )بالوثائق والصور( كافة بنود معايير التحكيم املبينة أدناه.

3. شهادة ملكية للمشروع أو سند التصرف )كوشان(. 
4. صورة عن الهوية الشخصية، مع صورة شخصية.

آلية املشاركة
1 - تُرفــع امللفــات املشــاركة مــع االســتمارة مــن خــال املوقــع االلكترونــي http://jordanfestivals.com يف موعــد أقصــاه 20 

أيلــول/ ســبتمبر 2018 
2 - للمزيد من املعلومات ميكن التواصل مع جمعية التمور األردنية، هاتف متحرك 065853334 أو 0796666212 )واتساب(

معايير التحكيم

استمارة املشاركة

1 - االسم الرباعي الكامل للشخص أو اجلهة: .......................................................................................

2 - الهاتف املتحرك للمسؤول: .........................................................................................................

3 - البريد اإللكتروني: ..................................................................................................................

4 - العنــوان الكامــل للمشــروع، احملافظــة، املدينــة: ......................................................................................

............................................................................................................................................
5 - عدد العمال والعامات يف املزرعة ومشاغلها: ....................................................................................

6 - كميــة الصــادرات الســنوية مــن إنتــاج املزرعــة املباشــر )بالطــن(: ...................................................................

.7 - قيمــة الصــادرات الســنوية املقــدرة مــن إنتــاج املــزارع املباشــرة )بالدينــار(: .......................................................

..8 - حجــم االســتثمار الرأســمالي )بالدينــار األردنــي(: ................................................................................

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

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

التاريخ التوقيع    

10 فئة املشروع التنموي لنخيل التمر يف األردن

الدرجةالمعیـــــــــــــــار
20 %احتواء المشروع على مشاغل تعبئة وتغلیف وتخزین تتكامل مع العملیة اإلنتاجیة 

20 %مدى استخدام المشروع أو المشاغل التابعة لھ للطاقة البدیلة  

20 %قدرة المشروع على تشغیل األیدي العاملة المحلیة من الجنسین

20 %مساھمة المشروع في اإلنتاج ذات الجودة العالیة

20 %مساھمة المشروع في كمیة وقیمة صادرات التمور األردنیة 




