
         
 

  MARIO SOLINASجائزة ا�جلس الدو�� للز�تون ل�جودة مار�و سوليناس 

 قواعد املسابقة الدولية لز�ت الز�تون البكر املمتاز

 نظمها ا�جلس الدو�� لز�ت الز�تون يال�ي 

 2021لعام  وحيدإصدار 
 

 

ال لز�ت  الدولية  املسابقة  مار�و  �ستند  ا�جودة  جائزة  ع��  ل�حصول  املمتاز  البكر  ز�تون 

عدد القرار  إ��  للز�تون  الدو��  ا�جلس  من  ا�جلس   DEC-1/82-IV / 00 سوليناس  اتخذه  الذي 

  �� للز�تون  سوليناس    2000  حز�ران / يونيو  8الدو��  مار�و  جائزة  بموجبھ  أ�شأت  والذي 

سنة   للز�تون  الدو��  ا�جلس  نظمها  ال�ي  اإليطا��    1993ل�جودة  األستاذ  ذكرى  وتخليد  لتكر�م 

موسم   منذ  البكر  الز�تون  لز�ت  ا�ح��ي  للتحليل  الرئيسي�ن  املطور�ن  أحد  سوليناس،  مار�و 

2000-2001. 

 

األفضل   ا�حسية  ا�خصائص  ذات  املمتازة  البكر  الز�تون  ز�وت  اختيار  إ��  املسابقة  هذه  ��دف 

الكر  نصفي  كال  من  املشاركة  الز�وت  �ل  ب�ن  ا�حددة  من  الفئات  من  فئة  �ل  ومن  األرضية  ة 

 .أدناه

 

 شروط املسابقة املفروضة ع�� املشارك�ن من كال نصفي الكرة األرضية 

 
املنفردين،   املنتج�ن  قبل  من  املقدمة  املمتازة  البكر  الز�تون  لز�وت  مفتوحة  املسابقة 

ال تكون  أن  و�جب  قانونًيا،  امل�جلة  التعبئة  وشر�ات  املنتج�ن  البلد وجمعيات  من  قادمة  دفعة 

 املشارك. 

 

 الز�وت املقبولة �� املسابقة .1

 

الكرة   - نصفي  من  نصف  ل�ل  ا�حدد  للموسم  املمتازة  البكر  الز�تون  ز�وت  قبول  فقط  يتم 

ا  األرضية، مع  تتطابق  وفًقا  الستدعاء  وال�ي  التسمية  لهذه  املطلو�ة  بالشروط  وتفي 

 
 23الوثيقة عدد  30النص.

 2020نوفم�� 

 باللغة العر�ية 
 اللغة األصل: اإلسبانية 

 ا�جلس 
  الدو�� 

  للز�تون 
 

 iooc@internationaloliveoil.orgلك��و�ي: ال��يد اإل  - 915631263: الفاكس - 915903638رقم الهاتف: - مدر�د – 28002- 154 ف��غارا،شارع بر�نسي�ي دي  للز�تون /ال�جل العام، األمانة التنفيذية للمجلس الدو�� 
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وز�ت   الز�تون  ز�ت  ع��  املطبق  التجاري  قبل  للمعيار  من  املعتمد  الز�تون  ثفل 

 .ا�جلس الدو�� للز�تون 

 

للمسابقة - املعروضة  الز�وت  ت�ون  ان  إنتاج  يجب  من  ية 
ّ
و��   2021/ 2020موسم    متأت

  .األقل، ومحفوظة �� خزان ز�ت واحد�� ل�� ع 3000 حجمهادفعة متجا�سة 

 

ا�جنو�ي   - األرض  نصف  ز�وت  ت�ون  أن  إنتاج يمكن  من  ية 
ّ
و��   2020/  2019موسم    متأت

 .ل��، مع األخذ �ع�ن االعتبار تار�خ التقديم 1500قل عن ي ال بحجمدفعة متجا�سة 

 

 تقديم سوى ز�ت ز�تون بكر ممتاز واحد فقط.  مؤسسةمشارك أو   أليال يمكن  -

 

 املشارك �� املسابقة  االل��امات املفروضة ع�� .2
 

 :يتع�ن ع�� املشارك �� املسابقة

 
 ؛ 2و 1املرفقة �� امل�حق�ن عم�� استمارة الت�جيل � 1.2

 
 :ملا ي�� 1تنفيذ املعاينة بواسطة عدل  2.2

 

من   - امل�ونة  للمسابقة  املعروضة  الز�ت  دفعة  من  تمثيلية  عينات  زجاجية    7أخذ  عبوات 

سعة   نفس    500ملونة  ع��  تحتوي  �سدادات  و الز�ت.    كميةمل  العبوات  هذه  إغالق  �جب 

التنفيذ عدل  قبل  من  وختمها  فتحها،  �ل  يصعب  وتأش��  رمز    عبوة.  تحمل  ببطاقة 

املشارك   يضعھ  وحرف�ن.  و �عر�ف  أرقام  من  للمواصفة  و �ت�ون  طبقا  العينة  أخذ  �جب 

 أخذ العينات"؛  -"الدهون من أصل حيوا�ي ونبا�ي   5555العاملية إيزو 

 

غاية   - إ��  املعروضة  الز�ت  دفعة  مصدر  الز�ت  مخزن  املسابقة  تار�خ  غلق  ان��اء 

اإل  سيتم  ا�جلس  والذي  و�ب  صفحة  ع��  أو  التنفيذية  األمانة  قبل  من  كتابيا  عنھ  عالن 



 23الوثيقة عدد  30النص.

 ~ 3 ~الصفحة 

 

 .الدو�� للز�تون مع قائمة الفائز�ن

 
 :مذكرة موثقة تتضمن املعلومات التالية  تحر�ر 3.2

 

 مؤسستھ؛اسم وعنوان امل���ح �� املسابقة وعدد ��جيل  -

 و�عر�فھ؛ م�ان مخزن دفعة الز�ت  -

 وزن أو حجم دفعة الز�ت؛  -

 

سعة  إ 4.2 العينات  من  واحدة  ا�جلس    500رسال  قبل  من  عليھ  مصادق  مخت��  إ��  مل 

للز�تون   الغرض      2املعنّيةلف��ة  لالدو��   �� شهادة  و�صدار  الكيميائية  التحاليل  إلجراء 

 ؛ تثبت أن الز�ت هو ز�ت ز�تون بكر ممتاز

 

سعة   5.2 العينات  من  واحدة  الب  500إرسال  الز�تون  ز�ت  تذوق  �جنة  إ��  من  مل  املعتمدة  كر 

للز�تون   الدو��  ا�جلس  ملعاي��  وفًقا  ا�ح��ي  لتقييمها  للز�تون  الدو��  ا�جلس  قبل 

شهادة   و�صدار  ��ا  املناسبة املعمول  تحديد    التصنيف  مع  التصنيف  موضوع  للز�ت 

   نا�جة؛أم  الثمر�ة خضراءوما إذا �انت  ثمر�ةال نكهةة الشّد متوسط 

 

والعينات 6.2 الوثائق  الدو��   �سليم  للمجلس  التنفيذية  لألمانة  أدناه  القائمة   �� املذ�ورة 

دي   بر�نسي�ي  (شارع  ،  للز�تون  يحمل  مدر�د)    -  28002  -  154ف��غارا  ظرف   ��  ،

قبل    عبارة:   سوليناس"،  مار�و  املمتاز  البكر  الز�تون  لز�وت  الدولية   12"املسابقة 

 
 أو املمثل القانو�ي املفوض الذي يقابلھ 1
التحكي   2 و�جان  التحاليل  مخابر  للف��ة  بال  مقوائم  األعضاء    2020/2021نسبة  مجلس  قبل  من  اعتمادها  سيتم 

 وسيتم �شرها بمجرد اعتمادها ع�� صفحة و�ب ا�جلس الدو�� للز�تون.   2020 �شر�ن الثا�ي/�� نوفم��
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 .2021شباط   /ف��اير

 

 استمارة الت�جيل -

  ألخذ العينات وم�ان مخزن الز�ت وغلقھموثقة  شهادة -

تذوق   - و�جنة  ا�خت��  عن  الصادرة  ا�ح��ي  التحليل  وشهادة  الكيميائي  التحليل  شهادة 

   2021/ 2020ز�ت الز�تون املعتمدين من قبل ا�جلس الدو�� للز�تون للف��ة 

 .مل معبأة �ش�ل �حيح لتجنب الكسر أثناء النقل  500ثالث عينات سعة  -

 
الع 7.2 سعة  حفظ  املتبقيتان  للمجلس   500ينتان  التنفيذية  األمانة  تصرف  تحت  لتبقى  مل 

 الدو�� للز�تون الستعمالها �� صورة تلف أو ضياع العينات األخرى. 

 

 مراحل املسابقة .3

 

من   1.3 ز�ت  ل�ل  سري  رمز  بإسناد  للمجلس  التنفيذية  األمانة  تقوم  العينات،  استالم  عند 

املعروضة   �غطي ��ج  للمسابقة؛الز�وت  الصقة  شفافة  غ��  بطاقة  ع��  الرمز  هذا  ل 

 .بصفة �لية بطاقة �عر�ف الز�ت األصلية

 

النكهة   شدة  متوسط  حسب  التالية  ا�جموعات  من  مجموعة  �ل   �� الز�وت  صنف 
ُ
ت

 الثمر�ة ونوعها املسندة من قبل ال�جنة ال�ي أصدرت شهادة التحليل ا�ح��ي: 

 متوسط النكهة الثمر�ة                                                      ا�جموعة                      

 

ا�خضراء - الثمر�ة  مجموعالنكهة   �� للز�ت    اإلحساسات   ة :  املم��ة  ال�ي و الشمية 

الز�تون  صنف  حسب  أنھ  تختلف  بالثمار    و�عكس  وأنھ  مفعم  ثمار  ا�خضراء  عصارة 

 . و/أو اال�ع�اس األنفير  املباش  الشم طر�قخضراء وسليمة وطازجة.  وذلك عن 
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-  

 Me > 6           قو�ة   فاكهية 

 Me <3 ≥ 6 ة      فاكهية متوسط

 Me ≤  3   فاكهية خفيفة

 

النا�جة - الثمر�ة  ندركها  النكهة  ال�ي  للز�ت  املم��ة  الشمية  اإلحساسات  مجموعة   ��  :

األنفي اال�ع�اس  و/أو  املباشر  الشم  طر�ق  ا�خضرا  عن  بالثمار  مفعم  أنھ  وأنھ  ء  و�عكس 

 عصارة ثمار نا�جة وسليمة وطازجة.

 

 .ز�تون البكر املمتاز املتأ�ي من نصف الكرة ا�جنو�يال ز�ت -

الف��يائية  يحتفظ  املراقبة  تحاليل  إجراء   �� با�حق  للز�تون  الدو��  الكيميائية،  -ا�جلس 

عل��ا  املنصوص  ا�خصائص  ف��ا  تتوفر  ال  ال�ي  الز�وت  باستبعاد  يقوم  األمر،  لزم   و�ذا 

 .� معيار ا�جلس�

 

املر�حة.   2.3 الز�وت  بتحليل  دولية  تحكيم  �جنة  من  و تقوم  التحكيم  �جنة  أعضاء  اختيار  �تم 

 .قبل األمانة التنفيذية من ب�ن رؤساء ال�جنة املعتمدين لدى ا�جلس الدو�� للز�تون 

 

امل�ح  �� املو�حة  التقييم  استمارة  ع��  التحليل   �� الدولية  التحكيم  �جنة    3ق  �عتمد 

 .النقاط ال�ي اسندها �ل عضو من أعضاء ال�جنةوتقوم �عد ذلك باحتساب معدل مجموع 

 

 �� تصنفھ  أن  فبإم�ا��ا  مسبًقا،  ا�حددة  الفئة  مع  يتوافق  ال  الز�ت  أن  ال�جنة  اعت��ت  إذا 

 .فئة أخرى 

 

�ل   ب�ن  من  ل�جودة  سوليناس  مار�و  بجائزة  الفائز  الز�ت  الدولية  التحكيم  �جنة  ة  فئ تختار 

الز�وت   ب�ن  من  فئة  ل�ل  وثالثة  ثانية  جائزة  وتق��ح  عل��ا  ا�حصول  تم  ال�ي  للنقاط  وفًقا 
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ع��   يحتوي  الذي  الز�ت  اختيار  يتم  التعادل،  حالة  و��  لل��ائي.  تأهلت  ال�ي  املتبقية 

حرّ  رقم  حموضة  ع��  يحتوي  الذي  الز�ت  اختيار  يتم  التعادل،  حالة  و��  أقل،  ة 

 ب��وكسيد أقل.

 

ا هو  أل ا�حد  ا�جائزة  ع��  ل�حصول  النكهةنقطة    70د�ى  القو�ة    لفئة  ا�خضراء  الثمر�ة 

ا�خضراء    نقطة  65و  واملتوسطة، الثمر�ة  النكهة  الثمر�ة    لفئة   60وا�خفيفة  لفئة  النكهة 

 .ا�خضراء النا�جة وز�وت الز�تون البكر املمتازة املتأتية من نصف الكرة ا�جنو�ي

 

ا�حق    الدولية  التحكيم  مع    عددمنح    ��ل�جنة  تتناسب  ا�جوائز  الز�وت    عددمن 

 .املعروضة �� �ل فئة

 

 .للطعنوغ�� قابل  قرار �جنة التحكيم الدولية ��ائي

 

 املوعد ال��ائي للت�جيل .4

 

 2021شباط /ف��اير 12املوعد ال��ائي للت�جيل وتقديم العينات هو 

 

 توزيع ا�جوائز .5

 

امل قبل  من  الفائزة  الز�وت  جوائز  توزيع  أو  دييتم  للز�تون  الدو��  للمجلس  التنفيذي  ر 

 .من قبل هيئات أخرى �� حفل رس�ي

 

 

 ا�جوائز .6

 

وشهادات   فئة  �ل   �� للفائز�ن  و�رونز�ة  وفضية  ذهبية  ميدالية  من  ا�جوائز  تت�ون 

 .اعتماد لهم وللثالثة املتأهل�ن للتصفيات ال��ائية �� �ل فئة

 

املعب العبوات  ع��  ا�جائزة  ذكر  للفائز�ن  العينة  أة  يمكن  إل��ا  تنت�ي  ال�ي  الدفعة  من 

 .4الفائزة طبقا لقواعد التمثيل البيا�ي ل�جائزة املشار إل��ا �� امل�حق 
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 سيتم �شر نتائج املسابقة ع�� صفحة الو�ب ا�خاصة با�جلس الدو�� للز�تون. 

g.orwww.internationaloliveoil  

 
افقة .7  املو
 

سوليناس   مار�و  املمتاز  البكر  الز�تون  ز�ت  �جودة  العاملية  املسابقة   �� املشاركة 
 تقت��ي املوافقة ع�� هذه القواعد 

 
 

__________ 
 

http://www.internationaloliveoil.org/
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 2021جائزة ا�جلس الّدو�� للز�تون ل�جودة مار�و سوليناس دورة 

 
 املسابقة العاملية لز�وت الز�تون البكر املمتازة 

 

 2020/2021املوسم 
 

 استمارة الت�جيل
 
 
 

 اسم املشارك �� املسابقة / املؤسسة 

 
 
 
 
 

 

 العنوان 
 
 
 

 

 ال��قيم ال��يدي 
 
 
 

 البلد   املدينة        
 

 

 رمز �عر�ف العينات 
 
 

 الهاتف   
 

 الفاكس  

 

 ال��يد اإللك��و�ي 
 

 

 ال�خص الذي يمكن االتصال بھ
 
 

 

 2021 طشبا/ف��اير 12آخر موعد للت�جيل: 

 
 2021……… .….�� …… ….………… ـــ ب  ر رّ ُح 

 ) التوقيع  (

 
 

 :ترسل إ��

 . إسبانيا-مدر�د  28002 ،154ا�جلس الدو�� للز�تون، شارع �ا�� بر�نسي�ي دي ف��غارا 
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 2021جائزة ا�جلس الّدو�� للز�تون ل�جودة مار�و سوليناس دورة 

 
 ة املسابقة العاملية لز�وت الز�تون البكر املمتاز 

 
 2019/2020 موسم-الفئة ا�خاصة بنصف الكرة ا�جنو�ي 

 
 استمارة الت�جيل

 
 
 

 العنوان 
 
 

 

 ال��قيم ال��يدي
 
 

 املدينة        
 
 

 البلد 

 

 الهاتف   رمز �عر�ف العينات 
 
 

 الفاكس  

 

 ال��يد اإللك��و�ي 
 
 

 

  ال�خص الذي يمكن االتصال بھ
 
 

 

 
 2021فيفري/شباط  12وعد للت�جيل: آخر م

 
 2021……… �� ……… .…حرر ب ………

 )التوقيع (

 :ترسل إ��

 . إسبانيا-مدر�د  28002 ،154شارع �ا�� بر�نسي�ي دي ف��غارا  للز�تون،ا�جلس الدو�� 

 

 
 
 

 اسم املشارك �� املسابقة / املؤسسة
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 لي للزیتون للجودة ماریو سولیناس جائزة المجلس الدو
 كر الممتازة  بال المسابقة العالمیة لزیوت الزیتون

 
   2021ة   دور

 استمارة التقییم الحسي 
 

 رمز العينة       
 رقم �عر�ف املتذوق       
 التار�خ      
       
 وجود خطأ �عم/ال  األخطاء):  (أوفالرجاء تحديد ا�خطأ  بنعم،إذا �انت اإلجابة   

 مالحظة: �� حالة وجود خطأ، ال تكمل القسم املوا��.  
       

 نقطة) 40املباشر (طر�ق الشم   الفحص عنأ.     األنفي) ملذاق (أحاسيس الشم املباشر أو اال�ع�اس اف وص

 الشدة    
 العناصر التوصيفية 

 مواصفات النكهة الثمر�ة  
 املقياس   العدد    خفيفة متوسطة  قو�ة

 )10-0شدة النكهة الثمر�ة(      أعشاب      

 )  20-0) (1( دقي التع     أوراق الز�تون       

 )10-0)(2التوازن (     تفاح (خضراء/نا�جة)      

 العدد ا�جزئي أ     لوز (اخضر/نا�ج)      

    طماطم (خضراء/نا�جة)       

   أوراق الطماطم      
طر�ق اال�ع�اس األنفي  والتذوق   الفحص عنب. 

 نقطة)  45واللمس (

 املواصفات     موز (اخضر/نا�ج)       

 املقياس    العدد    خرشوف       

 )10-0شدة النكهة الثمر�ة(     أوراق الت�ن      

 )5-0العذو�ة (     أزهار      

 ) 5-0الطعم الالذع (     إ�خ). فلفل،��ارات حارة (       

 )5-0املرارة (     أعشاب عطر�ة      

 ) 10-0( )1(التعقيد      عناصر أخرى       

 )10-0( )2(ن از التو          

 ب  ا�جزئيالعدد      أحاسيس التذوق واللمس 

 الشدة 
 العناصر التوصيفية

   
 نقطة)  15الذو�� ال��ائي ( -االحساس الش�ي-ج  خفيفة  متوسطة  قو�ة 

 املقياس    العدد   مرارة      

 )10-0( )3(التجا�س     مذاق الذع       

 )5-0( )4(الثبات     عذو�ة       

 العدد ا�جزئي ج     فوصة ع      
        

       
 : يزداد بازدياد عدد وشدة النكهات والروائح د) التعقي 1(

 الذوقية  الثمر�ة وا�خصائص) التوازن: �سبة الشدة ب�ن األوصاف الشمية للنكهة 2(

 �لما �ان الز�ت أك�� تجا�سا  متوازنة،ص ئ ) التجا�س: �لما �انت ا�خصا3(

 الذي تظل فيھ أحاسيس اال�ع�اس األنفي �عد زوال الز�ت �� الفم  ت وق) الثبات: ال4(

 COI/T20/Doc. N 15حاسيس الشم املباشر واال�ع�اس األنفي كما هو مو�ح �� الوثيقة *العناصر التوصيفية أل 
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 النتيجة
       

 الشدة  
 نوع النكهة الثمر�ة

  

  
األعداد   ا�جم��: مجموعالعدد 

 ج)++ب(أ ةا�جزئي
   خفيفة   متوسطة   قو�ة

   ا�خضراء      

   النا�جة   

 

 األنفي   واال�ع�اس  املباشر   الشم   ألحاسيس   التوصيفية   العناصر 

 ن�جها   قبل   للثمار   م��ة امل   الرائحة   إ��   يحيل   معقد   ش�ي   إحساس     : األخضر 

 الطازجة   الز�تون   أوراق   رائحة   إ��   ش�ي يحيل   إحساس    : الز�تون   أوراق 

ا   املقطوع   للعشب   م��ة امل   الرائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس     : ب ش الع 
ً
 حديث

 الطازج   التفاح   رائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس     : التفاح 

 الطازج   اللوز   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس   :   اللوز 

 الطماطم   ألوراق   ة م�� امل   الرائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس  : الطماطم 

 ة � املم�   املوز   رائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس   :   املوز 

 ا�خرشوف   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس    : ا�خرشوف 

العطري    الليمون   أو   وال��غموت   وال��تقال   الليمون (     ا�حمضيات   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس    : ا�حمضيات 

 )   أوالزنباع   فروت   وا�جر�ب   ي واليوسف 

 األخضر   أو   األحمر   الطازج   ا�حلو   الفلفل   أو   األخضر   بالفلفل   ش�ي   إحساس )  حلو /    أخضر (     : الفلفل 

 الت�ن   ألوراق   املم��ة   الرائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس   ن ت� ل ا   أوراق 

 األعشاب   رائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس    : ألعشاب ا 

 ى أخر   توصيفية   عناصر 

 البابونج   زهور   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس     : البابونج 

 األو�البتوس   ألوراق   املم��ة   الرائحة   إ��   يحيل   ش�ي   إحساس    : األو�البتوس 

  املوز،   األناناس، (   االستوائية   للفواكھ   املم��ة   بالروائح   إ��   يحيل   ي � ش   إحساس  :   االستوائية   الفواكھ 

 ) إ�خ   ،   البابايا   املانجو،   املارا�و�ا، أو    العاطفة   فاكهة 

 عام   �ش�ل   الزهور   رائحة   إ��   يحيل   مركب   ش�ي   إحساس   :   الزهور 

 الطازجة   للكم��ى   مم��   ش�ي   إحساس   :   الكم��ى 
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 الطازجة   الصنو�ر   بوب ح   ة رائح   إ��   ش�ي يحيل   إحساس  :   الصنو�ر   حبوب 

  الكشمش   ال��ي،   العنب   العليق،   توت   ال��ي،   ا�حمراء: التوت   للفواكھ   مم��   ش�ي   إحساس  :   ا�حمراء   الفواكھ 

 األحمر    والكشمش   األسود 

  أحساس   عن   يختلف   ا�جفف،   الطبي��   الفانيليا   م�حوق   أو   الفانيليا   لقرون   ش�ي   إحساس     : الفانيليا 

 الفانيل�ن 

 ا�جوز   �حبات   املم��   لش�ي ا   س اإلحسا     : ا�جوز  

 ) إ�خ   الهندباء، (   الورقية   ت املم�� ل�خضروا   الش�ي   اإلحساس     : الورقية   ا�خضراوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23الوثيقة عدد  30النص.

 ~ 13 ~الصفحة 

 

 جائزة ا�جلس الدو�� للز�تون ل�جودة مار�و سوليناس 

 

 املسابقة العاملية لز�وت الز�تون البكر املمتازة  

   2021ة   دور 

 

 

 الفائز   املمتاز   كر لب ا   الز�تون   ز�ت   عبوات   ع��   ا�جائزة   براز إ   ضوابط 

 

  الفائز   املمتاز   البكر   الز�تون   ز�ت   عبوة   ع��   ا�جائزة   ذكر  .1

 

مار�و   األو��   با�جائزة   للفائز   يمكن  أو   با�جائزة   والفائز   فئة   �ل   ��   سوليناس   ل�جودة    الثانية 

الدورة   ��   عل��ا   تحّصل   ال�ي   ا�جائزة   ذكر   ، فئة   �ل   ��   سوليناس   مار�و   ل�جودة   الثالثة   ا�جائزة    هذه 

 .الفائزة   العينة   إل��ا   تنت�ي   ال�ي   الدفعة   من   املعبأة   املمتاز   البكر   الز�تون   ز�ت   عبوة   �� ع 

 

ا�جائزة   �خضع و    فضال   للز�تون   الدو��   للمجلس   التنفيذية   األمانة   إ��   الفائز   يقدمھ   ملطلب   ذكر 

  ي ت� ن ت   ال�ي   الدفعة   من   املمتاز   البكر   الز�تون   بز�ت   �عبئ��ا   املراد   العبوات   عدد   عن   إعالنھ   عن 

 .الفائزة   العينة   إل��ا 

 

 

 

 الرس�ي   امللصق :  ا�جائزة   ابراز  .2

 

م   رس�ي   ملصق   من   جائزة   �ل   ابراز   يت�ون 
ّ
  مر�ع  سم   7  عن   تز�د   ال   بمساحة   اللصق   وذا�ي   مرق

 .ف��ا   منحت   ال�ي   والسنة   ا�جائزة   ذكر   مع 

 

 ل�جائزة   الرسمية   امللصقات   شراء  .3

 

املرقمة    الرسمية   امللصقات   من   لوب املط   بالعدد   با�جائزة   الفائز   التنفيذية   األمانة   س��ود 

عنھ    املعبأة   العبوات   عدد ل   وفًقا   جائزة،   ع��   ا�حائز   املمتاز   البكر   الز�تون   ز�ت   لعبوات  أعلن  الذي 

 .الدفع   ومقابل 

 

�سمح   امل�حق،   هذا   ��   املذ�ورة   للشروط   االمتثال   عدم   حالة   ��    املعني�ن   مر�ح�ن ل ل   لن 
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 .املعنية   ا�جهات   لدى   ع��م   اإلبالغ   وسيتم   قة ساب مل ا   لهذه   القادمة   الدورات   ��   املشاركة 

 

 جوائز ا�   ع��   ا�حائزة   الز�وت  .4

 

  الفائزة   الشر�ات   وتتعهد .  مالية   مساهمة   ع��   األحوال   من   حال   بأي   الفائزون   يحصل   لن 

ت   الز�تون   لز�ت   الدو��   �جلس ا   لفائدة   الفائزة   الدفعة   من   ل�ً�ا   50  بتخصيص  أن  هذه    قوم ع�� 

حص   الشر�ات    ب�ن   �شأ��ا   االتفاق   يتم   مختلفة   أحجام   ��   الز�تون   لز�ت   الدو��   لمجلس ل ً�ا  ر بتعبئ��ا 

  املؤسسية   أ�شطتھ   من   كجزء   للز�تون   الدو��   ا�جلس   قبل   من   الز�وت   هذه   استخدام   �تم و .  الطرف�ن 

 .وال��و�جية   والتعليمية 


