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 2020/2021البلقاء التطبيقية ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز للموسم  ةجامع ةشروط مسابقة جائز

 :المسابقةتنظيم  .1

ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز كلية الزراعة التكنولوجية  / التطبيقيةالبلقاء  ةجامعة جائز مسابقةتنظيم 

وبالتعاون مع  التطبيقيةالبلقاء  ةبناء على رغبة جامع جاء" اردنيةتحت شعار "زيتونة  2021 /2020للموسم 

 المسابقة. بإقامةردنيين واالتحاد العام للمزارعين األ ةردنياأل الزيتونصحاب المعاصر ومنتجي أ نقابة

والتي تعرض  بالمسابقةستشارك من العينات التي زيت زيتون بكر ممتاز  أفضلوهدفها الرئيسي هو اختيار 

  .المسابقةفي شروط هذه  الواردةأفضل الخصائص العضوية في كل فئة من الفئات 

 التطبيقيةالبلقاء  ةدناه تقوم جامعأ ٢المبينة بالبند  المسابقةوشروط  يتالءمبما  المسابقةعلى تنفيذ  ولإلشراف

 :التاليةبتشكيل اللجان 

 المتعاونةالجهات  ةكاف ةوعضويالتكنولوجية  الزراعة ةعميد كلي برئاسة :للمسابقة التوجيهية اللجنة 

 هذه اللجنة تتولىو الفنية اللجنةورئيس  , وعضو من وزارة الزراعةالمسابقة إلقامهوالداعمة 

 ةيأو الالزمةالمتطلبات اللوجستية واتخاذ القرارات  ةوتوفير كاف مور اإلداريةاأل ةاالشراف على كاف

 .المسابقةبما ويتوافق مع شروط  المسابقةخرى من شانها انجاح تنفيذ أمور أ

 مقرر / حدادة الدكتور معاويوعضوية كل من المهندس جمال البطش  : برئاسةللمسابقة الفنية اللجنة

 ةوتتولى االشراف على تنفيذ كاف ةمراد المعايطروالدكتو المحيسن والمهندسة نهايةاللجنة الفنية 

  .المسابقةلها والواردة بشروط  المناطة الفنيةالمتطلبات والمهام 

 زين  والمهندسة البلقاء التطبيقية ةوش من جامعيخر مالدكتور حسا برئاسة :سحب العينات ةلجن

 العامة المؤسسةللزيتون والمهندس هاشم العمري ومندوب عن  النسائية الشبكةخريسات عضو 

ن تتولى أعلى  ةخرى مختصأ ةجه ةيأالمواصفات والمقاييس و ةللغذاء والدواء ومندوب عن مؤسس

 .المسابقةمنها والواردة في شروط  المطلوبةالمهام 

 

 :شروط المسابقة .2

بقرار المجلس الدولي للزيتون  ةلى حد كبير مع متطلبات المواصفة الواردإشروط المسابقة ستكون متوائمة 

والمستند لشروط مسابقة ماريو سولينس الدولية التي ينظمها  حديثاقرته الدول األعضاء بالمجلس أالذي 

المجلس سنويا. ويشارك بالمسابقة فقط منتجي زيت الزيتون البكر الممتاز منفردين أو المسجلين في الجمعيات 

 .صحاب معاصر الزيتون وشركات التعبئة فقطأالزراعية و

 بالمسابقة هي: اركةللمشالزيوت المؤهلة 

والمتوافق مع  2020/2021الحالي زيت الزيتون البكر الممتاز فقط الذي تم إنتاجه في الموسم  -أ

المتطلبات المنصوص عليها في تصنيف معيار التجارة الدولي للمجلس الدولي للزيتون الذي تطبق 

 .على زيت الزيتون وزيت تفل الزيتون
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 ي:التالالزيت التي ستشارك بالمسابقة على النحو  ةكمي  -ب     

  الزراعيةالمزارعين منفردين أو المسجلين في الجمعيات  ةلفئ: 

 تكون من دفعة متجانسة من الزيت المخزن في خزان واحد منفصل األقلعلى لتر 500              

 صحاب معاصر الزيتون وشركات التعبئةأ ةلفئ 

 .منفصلتكون من دفعة متجانسة من الزيت المخزن في خزان واحد  األقل لترعلي 1000           

 .يمكنه دخول المسابقة بزيت زيتون بكر ممتاز واحد فقط بالمسابقةمشارك كل اسم  -ج

 :باآلتي االلتزاميجب على المشاركين  :بالمسابقةمسؤوليات المشاركين  - 3

 .(1)مرفق  للمشاركة بالمسابقةملء استمارة التسجيل  1- 3

 :سحب العينات لتنفيذ ما يلي ةمع لجن التنسيق   3-2

  ٣٠٠ينات سعة ع ةربعأجمع عينات ممثلة من دفعة زيت الزيتون التي ستدخل المسابقة, تتألف من 

معتمة من نفس السعة. وتُغلق العبوات التي  ةن يتم جمعها في عبوات زجاجيأمل لكل منها, وعلى 

, وتحمل اللجنةتحتوي كل عينة بغطاء واضح لعدم العبث بها, ويجب أن تكون مختومة من قبل 

 األربعةن تعطى العينات أويتكون من حرفين وأرقام على  اللجنةملصقاً يبين رقم الرمز الذي أنشأته 

والرموز  بالمسابقةسماء المشاركين أل يالعينات بتسجخذ أ ةتقوم لجن نأالرمز ولكل مشارك نفس 

ويجب  المسائلة. طائلةفقط وتحت  اللجنةالتي ستعطى لهم بسجل خاص وسري يحتفظ به لدى رئيس 

الدهون " ISO 5555 في المواصفة الدولية اعليه للقواعد المنصوصأن يكون جمع العينات مراعي 

ن يتم تامين كمية الملصق الالزمة لذلك من قبل أوعلى  ."ناتأخذ العي -الحيوانية والنباتية والزيوت 

 .للمسابقة المنظمة الجهة

 ويتم إعالن موعد انتهاء  المسابقةسحب العينات لحين انتهاء  ةيتم ختم خزان الزيت من قبل لجن

تروني المسابقة إما خطياً من قبل منظمي المسابقة أو عندما يتم نشر قائمة الفائزين على الموقع اإللك

 .للمسابقة

 :تقرير يتضمن االتي عدادبإسحب العينات ة لجن تقوم 3-3

 اسم وعنوان المتسابق 

  بالمسابقة المشاركةتحديد موقع الخزان الذي يحتوي على دفعة الزيت. 

  بالمسابقة المشاركةحجم دفعة الزيت. 

 اإلجراء لجمع العينات وختمها وتحديد العينات. 

  بالمسابقة قد تم ختمه من كافة الجهات المشاركخزان الزيت أن يكون. 
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فقط  اللجنةرئيس  مشارك لدىبكل  قالتقرير المتعل وعلى ان يتم فتح سجل خاص وسري لحفظ

 ,المسائلة طائلةوتحت 

 

 :مراحل المسابقة -4

على اجراء  ألخذ الموافقةالبلقاء التطبيقية بمخاطبة مؤسسة المواصفات والمقاييس  جامعةتقوم    4-1 

في مختبر التقييم الحسي لزيت الزيتون التابع بالمسابقة مجانا الفحوصات الحسية لعينات المشاركين  

من فبل لجنة تحكيم المسابقة لايضا استخدام المختبر على ان يتم وكدعم منها للمسابقة للمؤسسة  

 ادناه. 2-4بالفقرة الثانية من البند لما هو مبين وفقا  التحكيم 

 االتي: سحب العينات  ةلجن يتولى رئيساألربعة بعد ان يتم جمع العينات    4-2   

  التطبيقية أو البلقاء  ةلجامع التابعة الكيميائيةحد المختبرات أمل إلى  (٣٠٠)ارسال إحدى العينات

 ها كيميائيا وإصدار شهادة اختباررأجل أن يتم اختبا المؤسسات الحكومية المشاركة بالمسابقة من

ورقم  الحموضة)فحص  الجودة التي ستصدر والتي تؤكد أن الزيت هو زيت زيتون بكر ممتاز

وعلى ان يتم تزويد اللجنة الفنية بنسخة عن نتيجة فحص العينة لحفظها بسجل  .البيروكسيد(

 .الحقا بما وبتوائم وشروط تحكيم المسابقةخاص لدى رئيس اللجنة لالستفادة منها 

 ( مل لكل منها الى مؤسسة المواصفات والمقاييس من خالل مندوب 300ارسال عينتين )

المؤسسة في لجنة سحب العينات لحفظها في ظروف مثالية في مختبر التقييم الحسي لزيت 

 التابع للمؤسسة لغايات اجراء االتي: الزيتون 

 الفنية لدعوةالتنسيق مع اللجنة يقوم مشرف مختبر التقييم الحسي لزيت الزيتون بالمؤسسة ب -

للزيتون من أجل أن إلى أحد فرق تذوق زيت الزيتون المعترف بها من قبل المجلس الدولي 

 اوفق كونه معتمد ومؤهل لهذه الغاية()المختبر في للتقييم الحسي اعاله العينتين احدى تخضع 

لطريقة التقييم الحسي لزيت الزيتون البكر الصادر عن المجلس الدولي للزيتون والحصول 

ة وما إذا كانت الثمار يعلى شهادة تصدر تشير إلى تصنيف الزيت, ومتوسط شدة الفاكه

ويجب أن يصنف الزيت إلى واحدة من المجموعات التالية وفقا لشدة  .خضراء أو ناضجة

التي منحت من قبل الفريق الذي أصدر شهادة التحليل  ةونوع الفاكهي ةوسيط الصفة الفاكهي

 وفقا لما هو مبين بالجدول التالي: الحسي

 

مجموعة من األحاسيس الشمية المميزة للزيت الذي يذكرنا بالفاكهة  الخضراء:الفاكهة  .1

. الخضراء, ويعتمد على صنف الزيتون ويأتي من الزيتون األخضر, والزيتون الطازج

 .ويتم تميزه مباشرة و/أو من خالل الجزء الخلفي من األنف

 6الوسيط أكبر من  ةقوي الفاكهي 

 6ل من أقو 3الوسيط أكبر من  ةمتوسط الفاكهي 

 3قل من أالوسيط  ةحساس الفاكهي 
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ثمرة ناضجة: مجموعة من األحاسيس الشمية المميزة للزيت الذي تم الحصول عليه من  .2

والزيتون الطازجة, ويتم تميزه مباشرة و / أو من خالل الجزء  الناضجهثمار الزيتون 

 .الخلفي من األنف ويذكرنا بثمرة الزيتون الناضجة

 

بسجل ليصار الى حفظها  العيناتاللجنة الفنية بنسخة عن نتيجة فحص  رئيس يتم تزويدوعلى ان 

 .المسابقةبما وبتوائم وشروط تحكيم المسابقة الحقا خاص لالستفادة منها في تحكيم 

 

قبل لجنة  منفي مختبر التقييم الحسي لزيت الزيتون مل  (٣٠٠) الثانيةعينة الزيت  تقييميتم  -

التذوق المعترف بها من قبل  فرقأعضاء قادة ووبعض  اللجنة الفنيةتحكيم مكونة من 

سبق وان تم مشاركتهم في تقييم جائزة  من اختيارما أمكن ويراعى  .المجلس الدولي للزيتون

المستخدم في تقييم جائزة ماريو  نموذجالن تستخدم لجنة التحكيم أعلى و ماريو سولينس

( لهذا التحليل, وتُستخدم في هذا التحليل حساب وسيط مجموع 2في المرفق ) الواردسولينس 

  .الدرجات التي منحها كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم

 

لها تصنيف الزيت  يحقتعيينها لها مسبقاً,  لجنة التحكيم أن الزيت ال ينتمي إلى الفئة التي تم ارتأتإذا  4-3

 .في فئة أخرى

زيت زيتون بكر ممتاز في كل  ألفضل التطبيقيةالبلقاء  ةتختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة جامع     4-4

, وسوف تقترح الفائز بالجائزة الثانية والثالثة في كل ي تم الحصول عليهامجموعة وفقا للعالمات الت

مجموعة من بين المرشحين النهائيين المتبقين. في حالة التعادل, يتم اختيار الزيت مع أدنى حموضة 

الحد األدنى للدرجة يكون و. إذا استمر التعادل, يتم اختيار الزيت الذي له قيمة بيروكسيد أدنىو ,حرة

حساب وسيط مجموع الدرجات التي منحها كل على ضوء فائزين بالجائزة الالخاصة باستحقاق 

 :على النحو التالي عضو من أعضاء لجنة التحكيم

 .70و هقوي والمتوسط( ) الخضراء لفاكهيةافئات  

 65هو  الخضراء الحساسة لفاكهيةافئة  

 60هو  فئة الثمار الناضجة 

 تحتفظ لجنة التحكيم بحق منح عدد من الجوائز بما يتناسب مع عدد الجوائز التي تعطى لكل فئة من     4-5

  الفئات 

  تسليم نتائجبعد انهاء عملها وعلى لجنة التحكيم  ,التحكيم نهائياً وال يجوز الطعن بها ةيكون قرار لجن    4-6

قائمة الزيوت الحائزة على الجائزة  وإصدارعليها للمصادقة  التوجيهيةللجنة  النهائيةالمسابقة  

ووسائل التواصل االجتماعي واية وسائل إعالمية أخرى  اإللكتروني للمسابقةموقع العلى  واعالنها 

 مناسبة.الجامعة  تراها 
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تحت تصرف منظمي وتكون  لدى لجنة سحب العيناتمل  (٣٠٠) الرابعة عينة الزيتالحفاظ على     4-7

 .فقدان أي من العينات األخرى و أالمسابقة في حال تلف  

 

 :منح الجوائز .5

تنظيم  التوجيهية اللجنةبالتنسيق مع  التطبيقيةبعد اعالن نتائج المسابقة رسميا تتولى جامعه البلقاء           

 .رسمي لمنح جوائز الزيوت الفائزة بالمسابقة وبتغطية إعالمية تليق بهذا الحدث حفل 

 :الجوائز .6

 شابه للفائزين في كل فئة.  يجب أن تشمل الجوائز ميدالية )ذهبية أو فضية أو برونزية( أو ما

, وأن تكون مختلفة عن الجوائز الدولية "ماريو هن يكون تصميم الجوائز فريد من نوعأويجب 

 .سوليناس" والتي هي حصرية للمجلس الدولي للزيتون

 مهمة اختيار الفنية واللجنة  للمسابقة التوجيهية اللجنةوبالتنسيق مع  التطبيقيةالبلقاء  ةتتولى جامع

ن يتم أعلى  المسابقةالتصميم المناسب لشعار الجائزة والجوائز المتعلقة بالفائزين وفقا لشروط 

 .حدى الشركات المتخصصة بالتصميمإو أمكن ذلك أن إ الجامعةمن خالل  المسابقةتصميم شعار 

  اإللكتروني للمسابقة ووسائل التواصل االجتماعي واية وسائل موقع ال ىعل الجائزةتنشر نتائج

 مناسبة.الجامعة إعالمية أخرى تراها 

 :بالمسابقة لقبولا -7

/ كلية الزراعة  التطبيقيةالبلقاء  ةزيت زيتون بكر ممتاز تحت رعاية جامع أفضل مسابقةالمشاركة في 

 .المسابقةيعني قبول شروط  التكنولوجية

  )3(ملحق

 2020/2021ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز للموسم  التطبيقيةالبلقاء ة جامع ةجائز مسابقة

 شروط عرض الجائزة على الملصق الفائز بزيت الزيتون البكر الممتاز

 ةجائز ةذكر الجائزة على عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز الفائز بالجائزة األولى بمسابق .1

تحت شعار"زيتونة  2020/2021ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز للموسم  التطبيقيةالبلقاء  ةجامع

على عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز التي تعود إلى دفعة الزيت للعينة الفائزة. ويمكن أردنية" 

تمد على ذا التنويه يعهو  .للفائزين بالجائزة الثانية والجائزة الثالثة في كل مجموعة أن يفعلوا ذلك

الجهة المنظمة للجائزة, بهذا المعنى يتضمن عدد العبوات التي  ىلإالفائز, قبل  طلب منتقديم 

 .سيتم ملؤها بزيت الزيتون البكر الممتاز من دفعة المصدر للعينة الفائزة

 

 :عرض الجائزة .2
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 تحمل  2سم 7بيان رسمية مرقمة ذاتية اللصق ال تزيد عن  بطاقةيتم عرض كل من الجوائز على 

 .الجائزة والسنة التي منحت ذكر

سيتم تسليم الفائزين الذين يقدمون طلبًا بذكر الجائزة على عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز   .3

. وعدد العالمات الرسمية المقدمة سوف المنظمة الجهةالفائز بملصقات رسمية مرقمة من قبل 

 يوف .الفائزمن قبل الالزمة لتعبئة كمية الزيت المشاركة في المسابقة مع عدد العبوات  يتطابق

في نسخ  المشاركةحالة عدم التقيد للمتطلبات المحددة في هذا الملحق ال يجوز للفائزين المعنيين 

, إضافة إلى تحملهم التبعات القانونية بذلك المنظمة الجهةمستقبلية من هذه المسابقة ويتم اخطار 

 .اتجاه ذلك

 .مالية فئةمكاأي  بالمسابقةال يتم منح الفائزين  .4

 :رسوم التسجيل -5

  المسابقة.للكميات المحددة بشروط متسابق  دينار لكل 83 بالمسابقة للمشاركةرسوم التسجيل 

 الفائزة الجائزة على عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز فائز بالمسابقة يرغب بذكر  على كل

مع  يتطابق المنظمة الجهةملصقات رسمية مرقمة من قبل  خالل وضعمن سيكون له الحق بذلك 

ن تستوفي أ ى. علالفائزمن قبل الالزمة لتعبئة كمية الزيت المشاركة في المسابقة عدد العبوات 

 .ملصق عن كل مالي يحدد الحقمبلغ للجائزة  المنظمة الجهة


