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»كانوا يقولون إن الزراعة ال مستقبل لها،
ولكن والحمد لله وبعزيمتنا نجحنا في

تحويل الصحراء إلى أرض خضراء.«

زايد بن سلطان آل نهيان
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المغفور له بإذن الله الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه
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»لقــد َعِمَلــْت دولــُة اإلمــاراِت العربيــِة المتحــدِة ُمْنــُذ 
إنشــائها، على تحقيِق التوازِن بين ما تنُشــُدُه ِمن نهضٍة 
اقتصاديــٍة واجتماعيــٍة، وبيــن الحفــاِظ علــى موروثاِتهــا 
الثقافيــِة واالجتماعيــِة والبيئيــة، فــي تجربٍة فريــدٍة ُتؤِكُد 
نجــاَح نمــوذِج التنميــِة المســتدامْة، الــذي َأرســى َدعائُمُه 
المغفــوُر َلــُه بــإذِن اللــه، الوالــُد الشــيُخ زايــٌد بــن ُســلطان 
ــٍر  ــُذ وقــٍت ُمَبِك ــَل ُمْن ــُه اللــه، والــذي َعِم آل نهيــان، َرِحَم
َعلــى وضــِع ُأســٍس راســخٍة لحمايــِة البيئــة. َوُنؤِكــُد اليــوَم 
الِبنــاِء  ْهــِج، ودعِمنــا الســتكماِل  النَّ ذاِت  علــى  ســيَرنا 
، وتعضيــِد الجهــوِد الرســميِة  الُمؤِسســيِّ والتشــريعّيْ
والشــعبيِة للمحافظــِة علــى البيئــِة والحيــاِة الفطريــْة.«

خليفة بن زايد آل نهيان



7

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها )حفظه الله(
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»إن عبقرية المغفور له الشيخ زايد في مجال
الزراعة تكمن في تحدي المستحيل،

وهذا يدفعنا إلى تمثل خطاه، وأال نرى مانعًا
يمنعنا من السعي إلى تحقيق كل أحالمنا

من أجل مستقبل أفضل. وأن نرى المستقبل
بعقولنا وبصيرتنا ونتخيله بأحالمنا على الصورة
التي نريد، فالواقع الذي نعيشه اآلن كان في

مرحلة سابقة صورة في خيال المغفور له
الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة.«

محمد بن زايد آل نهيان
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صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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»وإننا فخورون بهذه الجائزة التي ساهمت
بشكٍل بّناء وفاعل في تطوير قطاع نخيل

التمر واالبتكار الزراعي على المستوى العالمي،
وأصبحت صفحة مشرقة في سجل اإلمارات
الحافل باإلنجازات في كافة المحافل الدولية.

وأبرزت الوجه الحضاري لدولة اإلمارات، ودورها
البناء في االرتقاء واالهتمام بالنخلة والقطاع

الزراعي كجزء من مكونات تراثنا العريق
وحاضرنا المشرق«

منصور بن زايد آل نهيان
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سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير شؤون الرئاسة

الداعم األول لزراعة النخيل
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ُر اليوم، لصاحب السمو الوالد »إننا ُنَعبِّ
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

)حفظه الله(، عن شكرنا العميق، لقراره الحكيم،
بإنشاء هذه الجائزة، ولدعمه القوي لها،
ولحرصه الكبير، على تشجيع كافة الجهود

الرامية، إلى التحسين المتواصل، في زراعة النخيل 
واالبتكار الزراعي، وجعل دولة اإلمارات دائمًا،

مركزًا مهمًا ورائدًا، للبحوث والتطوير واإلنتاج.«

نهيان مبارك آل نهيان
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معالي الشيخ

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس األمناء



14
عدسة - خالد فارس
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من أجلك يا وطن
شـكلت اجلائزة خالل فترة قصيرة )2007 – 2020( عالمة فارقة 
يف تنمية قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على املستوى الوطني 
والدولـي، بفضـل رؤيـة راعـي اجلائـزة ومؤسسـها سـيدي صاحـب 
السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان رئيـس الدولة »حفظه اهلل«، 

والذي تشـرفت اجلائزة بحمل اسـم سـموه.

كمـا حظيـت اجلائـزة باهتمـام سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
بـن زايـد آل نهيـان  ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات 
املسـلحة، ودعـم سـمو الشـيخ منصـور بـن زايد آل نهيـان  نائب رئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة  معالـي الشـيخ نهيـان 

بـن مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح  رئيـس مجلـس األمنـاء.

واألمانـة العامـة للجائـزة تتشـرف وتعتـز بهذه الثقة، وتفخر مبا حققته 
مـن اجنـازات سـاهمت يف تعزيـز املوقـع الريـادي لدولـة اإلمـارات يف 
تنميـة وتطويـر قطـاع نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بالعالـم. وعلـى 

ثقـة بـأن القـادم أجمـل وعطاؤنـا أكبـر مـن أجلـك يـا وطـن.
أ. د. عبد الوهاب زايد
األمني العام للجائزة
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أعضـاء مجلس أمنــاء الجائزة

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزير التسامح رئيس مجلس األمناء

معالي مرمي بنت محمد سعيد حارب املهيري 
وزيرة دولة لألمن الغذائي

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير املناخي والبيئة بدولة اإلمارات

معالي الدكتور شو دونيو يومه
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

معالي الدكتور إبراهيم آدم الدخيري
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

معالي الدكتور علي أبو السبع
مدير عام املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

سعادة األستاذ سعيد البحري العامري
مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي
مدير عام مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
املستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، األمني العام
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اللجنة العلمية

أ. د. فرانز هوفمان
رئيس اللجنة العلمية - الواليات املتحدة األمريكية

أ. د. هاريسون هيوز
عضو اللجنة العلمية - الواليات املتحدة المريكية

أ. د. يوفون مارتل
عضو اللجنة العلمية - كندا

أ. د. جوزيف كوبيرو
عضو اللجنة العلمية - مملكة اسبانيا

أ. د. سمير الشاكر
عضو اللجنة العلمية - جمهورية العراق

أ. د. عبد اهلل بن عبد اهلل
عضو اللجنة العلمية - اجلمهورية التونسية

أ. د. فاطمة األنصاري
عضو اللجنة العلمية - اإلمارات العربية املتحدة
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عدسة - معتصم محمد ناصيف
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الجوائز
الدولية والمحلية
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www.kiaai.ae

الجائزة الدولية
2020 - 2007

فئة الدراسات املتميزة 
والتكنولوجيا احلديثة

فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة 
خلدمة القطاع الزراعي

فئة الشخصية املتميزة يف مجال 
النخيل والتمر واالبتكار الزراعي

فئة املنتجون املتميزون
يف قطاع النخيل والتمر

فئة املشاريع التنموية
واالنتاجية الرائدة
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www.kiaai.ae
إحصائيات الجائزة الدولية

109 املترشحون
19 الفائزون

1495 املترشحون
73 الفائزون

1183 املترشحون
41 الفائزون

41 1973 51

13 6

23 22
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www.kiaai.ae            8 0 0 5 5 5 1

الجائزة المحلية
2020 - 2018
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www.kiaai.ae            8 0 0 5 5 5 1

فئة املزرعة املتوسطة
)500 - 251(

شجرة نخيل مثمرة

فئة املزرعة الكبيرة
)أكثر من 1000(

شجرة نخيل مثمرة

فئة املزرعة الصغيرة
)أقل من 250(

شجرة نخيل مثمرة

فئة املزرعة الفوق
متوسطة )501 - 1000(

شجرة نخيل مثمرة

فئة املزارع املبتكر

2020  -  2018

فائز19 مشارك192

إحصائيات الجائزة المحلية
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عدسة - حصة خالد الياقوت
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المسابقات
الدولية
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www.datepalmphotos.com

أول مسابقة دولية متخصصة
بتصوير شجرة نخيل التمر

2020 - 2009
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www.datepalmphotos.com

10604 صورة

54 دولة3215 مصور

إحصائيات المسابقة
)2020 - 2009(
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www.datepalmpoetry.com

النخلة 
بألسنة 
الشعراء

أول مسابقة عربية
في حب شجرة نخيل التمر

2020 - 2017
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www.datepalmpoetry.com

17 دولة عربية291 شاعر

إحصائيات المسابقة
)2020 - 2017(
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www.kiaai.ae

دروع الجوائز والمسابقات
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إصدارات
الجائزة
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الفائزون بالجائزة الدولية
سلسلة ضمن أربعة أجزاء )2009 - 2020(

كتب ترصد ملخص عن البحوث والدراسات واملشاريع واالبتكارات 
الفائزين باجلائزة خالل تسع سنوات

2020

www.kiaai.ae/award_publications
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www.kiaai.ae/award_publications

مجلة الشجرة المباركة
12 مجلد - 31 عدد )2009 - 2020(

مجلة الشجرة املباركة أول مجلة علمية أكادميية
متخصصة بزراعة النخيل وانتاج التمور واالبتكار الزراعي

2020
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الصور الفائزة والمتميزة
في مسابقة النخلة في عيون العالم 

سلسلة سنوية )2009 - 2020(

www.kiaai.ae/award_publications

2020
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www.kiaai.ae/award_publications

نخيل التمر في اإلمارات

كتاب يرصد إجنازات دولة االمارات
يف مجال نخيل التمر

من عام االحتاد 1971 الى عام التسامح 2019

2019



36

www.kiaai.ae/award_publications

الجهود الدولية لمكافحة
سوسة النخيل الحمراء

كتاب يرصد اجلهود الدولية الرامية
ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 
وجتارب عدة دول بهذا اخلصوص

2019
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www.kiaai.ae/award_publications

زراعة النخيل وإنتاج التمر
في السودان

كتاب يرصد التجربة السودانية يف زراعة النخيل
وانتاج التمور منذ البدايات حتى االن

2019
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www.kiaai.ae/award_publications

زراعة النخيل وجودة التمور بين
عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية

كتاب يرصد العوامل املناخية
ودورها يف منو النخلة وعلى إنتاج التمور كمًا ونوعًا

2019



39

www.kiaai.ae/award_publications

أجمل 200 صورة للشجرة المباركة
خالل عشر سنوات )2010 - 2019(

كتاب يرصد أجمل 200 صورة )فائزة ومتميزة(
سبق ان شاركت يف مسابقة النخلة يف عيون العالم

2019
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www.kiaai.ae/award_publications

الكتاب السنوي للجائزة
)2019 - 2009(

مجموعة كتب ترصد بالتفيصل
أنشطة وفعاليات وأعمال اجلائزة خالل أحد عشرة دورة ماضية

2019
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2018

زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن
الواقع.. التحديات.. اآلفاق

كتاب يستعرض التجربة االردنية
يف زراعة النخيل وانتاج التمور مع التركيز على متر املجهول

www.kiaai.ae/award_publications
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www.kiaai.ae/award_publications

2018

زايد الزراعة والنخيل

كتاب يرصد جهود املغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«
يف مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور باإلمارات
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www.kiaai.ae/award_publications

2018

عبقرية زايد في الزراعة والبيئة

كتاب يرصد جهود املغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«
يف مجال زراعة النخيل وحماية البيئة باإلمارات
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www.kiaai.ae/award_publications

2018

ألبوم الصور الفوتوغرافية
الجزء الثالث )2016 - 2018(

كتاب يستعرض الصور الفائزة واملميزة
يف مسابقة النخلة يف عيون العالم خالل ثالث سنوات
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www.kiaai.ae/award_publications

محاضرات الندوة العلمية للمهرجان 
الدولي األول للتمور األردنية بعمان

كتاب يرصد البحوث العلمية التي قدمت خالل الندوة املرافقة 
للمهرجان الدولي األول للتمور االردنية 2018

2018
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www.kiaai.ae/award_publications

محاضرات المؤتمر الدولي السادس
 لنخيل التمر )2018(

كتاب يرصد البحوث العلمية التي قدمت ضمن
املؤمتر الدولي لنخيل التمر يف أبوظبي 19-21 مارس 2018

2018
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www.kiaai.ae/award_publications

محاضرات الندوة العلمية للمهرجان 
الدولي الثالث للتمور المصرية بسيوة

كتاب يرصد البحوث العلمية التي قدمت خالل الندوة العلمية 
املرافقة للمهرجان الدولي الثالث للتمور املصرية )2017(

2017
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www.kiaai.ae/award_publications

)GIAHS( مصر

كتاب يرصد جهود جمهورية مصر العربية يف احملافظة على 
نظام واحات نخيل التمر يف سيوة  بصفته نظامًا ذا أهمية 
عاملية ويعد تراثًا إنسانيًا للجيل احلاضر وأجيال املستقبل

2016
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)GIAHS( اإلمارات

كتاب يرصد جهود دولة االمارات يف احملافظة على نظام واحات 
نخيل التمر يف العني وليوا بصفته نظامًا ذا أهمية عاملية 

ويعد تراثًا إنسانيًا للجيل احلاضر وأجيال املستقبل

www.kiaai.ae/award_publications

2015
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www.kiaai.ae/award_publications

النمط االستهالكي والعادات الغذائية
المرتبطة بتناول التمور

كتاب يرصد العادات الغذائية املرتبطة بتناول التمور
عند أبناء االمارات يف مدينة العني

2010
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مهرجانات
معارض اإلمارات



52

www.kiaai.ae

العني 14-16 ديسمبر 2004

العني 22-26 أكتوبر 2008

العني 07-11 نوفمبر 2006

أبوظبي 22-27 نوفمبر 2010

معرض االمارات الدولي للنخيل والتمور
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www.kiaai.ae

أبوظبي 21-26 نوفمبر 2011

أبوظبي 21-26 نوفمبر 2013

أبوظبي 26 نوفمبر - 01 ديسمبر 2012

أبوظبي 24-29 نوفمبر 2014

مهرجان االمارات الدولي للنخيل والتمور
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www.kiaai.ae

معرض أبوظبي الدولي للتمور

أبوظبي 05-07 ديسمبر 2016أبوظبي 07-09 ديسمبر 2015
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www.kiaai.ae

معرض أبوظبي للتمور

أبوظبي 09-11 ديسمبر 2019أبوظبي 10-12 ديسمبر 2018

أبوظبي 12-14 ديسمبر 2017



56
عدسة - قاسم الفارسي
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المهرجان الدولي
للتمور المصرية
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www.siwafes tival.com

المهرجان الدولي للتمور المصرية 
معرض دولي لزراعة النخيل وإنتاج التمور

سيوة - جمهورية مصر العربية

08-10 أكتوبر 2015

08-10 نوفمبر 2017

27-29 أكتوبر 2016

07-09 نوفمبر 2018
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www.siwafes tival.com

مسابقة التمور المصرية
)2018 - 2017 - 2016 - 2015(

أول مسابقة للتمور املصرية يتنافس بها مزارعي ومنتجي 
التمور من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية
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www.siwafes tival.com

تأهيل مصنع سيوة الحكومي للتمور 
)2017(

6 خطوط انتاج، الطاقة االنتاجية 10.000 طن بالسنة 



61

www.siwafes tival.com

تأهيل مجمع الوادي الجديد للتمور
)2019(

6 خطوط انتاج، الطاقة االنتاجية 5.000 طن بالسنة 
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www.siwafes tival.com

إنشاء مخازن مبردة للتمور
بالواحات البحرية )2019(

الطاقة االستيعابية 4.000 طن
منها 500 طن مخازن مجمدة )- 18 درجة مئوية(
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www.siwafes tival.com

الخطة االستراتيجية بمصر
وسلسلة القيمة المضافة

االشتراك يف وضع استراتيجية
لتطوير قطاع النخيل والتمور يف مصر )2016( 
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www.siwafes tival.com

شهادة الزراعة العضوية

دعم وتأهيل 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة لنيل شهادة 
الزراعة العضوية للتمور معتمدة من االحتاد االوروبي 2018
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المهرجان الدولي
للتمور السودانية
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05-09 ديسمبر 2017

26-30 نوفمبر 2019 02-06 أكتوبر 2018

www.sudanfes tival.com

المهرجان الدولي للتمور السودانية 
معرض دولي لزراعة النخيل وإنتاج التمور

اخلرطوم - جمهورية السودان
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www.sudanfes tival.com

مسابقة التمور السودانية
)2019 - 2018 - 2017(

أول مسابقة للتمور السودانية يتنافس بها مزارعي
ومنتجي التمور من مختلف واليات جمهورية السودان
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www.sudanfes tival.com

مسابقة النخلة في عيون المصور السوداني
مسابقة النخلة بلسان الشعر العامي

في السودان )2017 - 2018 - 2019(

أول مسابقة مخصصة للمصورين والشعراء يف السودان



69

المهرجان الدولي
للتمور األردنية
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16-18 أكتوبر 212019-23 أكتوبر 2018

www.jordanfes tivals.com

المهرجان الدولي للتمور األردنية 
معرض دولي لزراعة النخيل وإنتاج التمور

اململكة األردنية الهاشمية - عمان
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www.jordanfes tivals.com

مسابقة التمور األردنية
)2019 - 2018(

مسابقة للتمور األردنية يتنافس بها
مزارعي ومنتجي التمور يف اململكة األردنية الهاشمية
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www.jordanfes tivals.com

المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
)2019(

معرض دولي لزراعة النخيل وإنتاج التمور
اململكة األردنية الهاشمية - عمان
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المهرجان
الدولي للتمور 

الموريتانية
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www.kiaai.ae

المهرجان الدولي األول
للتمور الموريتانية 2020

معرض دولي لزراعة النخيل وإنتاج التمور
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية



75

مؤتمرات
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www.kiaai.ae          www.idpc.ae

المؤتمر الدولي لنخيل التمر 
أكبر سلسلة من مؤمترات النخيل بالعالم

وأوسع مشاركة خلبراء النخيل على املستوى الدولي

أبوظبي 19-26 مارس 2006العني  25-27 مارس 2001

العني 8-10 مارس 1998

rdndst

rdndstrdndst
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www.kiaai.ae          www.idpc.ae

المؤتمر الدولي لنخيل التمر 
أكبر سلسلة من مؤمترات النخيل بالعالم

وأوسع مشاركة خلبراء النخيل على املستوى الدولي

أبوظبي 19-21 مارس 2018أبوظبي 16-18 مارس 2014

rdndst

rdndstrdndst

أبوظبي 15-17 مارس 2010
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مؤتمر وزراء الزراعة
للدول المنتجة للتمور

لوضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل احلمراء
أبوظبي 09 مارس 2019

www.kiaai.ae
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www.kiaai.ae

إعالن أبوظبي لمكافحة
سوسة النخيل الحمراء 

أول إعالن دولي يؤطر اجلهود الدولية ملكافحة
سوسة النخيل احلمراء بإشراف )FAO(ا 2019
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عدسة - ياسر بن علي الصيخان
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حصادنا
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www.kiaai.ae

)FAO( الميدالية الذهبية لمنظمة
لألمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
امليدالية الذهبية )2019( ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )FAO( تقديرًا جلهود واجنازات األمانة العامة 
للجائزة يف خدمة قطاع نخيل التمر على مستوى العالم
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شهادة »GIAHS« االمارات 2015
شهادة »GIAHS« مصر 2016

تقديرًا جلهود دولة االمارات يف احملافظة على نظام واحات 
نخيل التمر يف العني وليوا بصفته نظامًا ذا أهمية عاملية 

ويعد تراثًا إنسانيًا للجيل احلاضر وأجيال املستقبل

www.kiaai.ae
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www.kiaai.ae

شهادة غينيس لألرقام القياسية

فازت دولة االمارات بالرقم القياسي
بزراعة أكبر عدد أشجار نخيل التمر بالعالم 2009
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طابع تذكاري صدر عن مؤسسة بريد اإلمارات باسم
راعي اجلائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حفظه اهلل »راعي النخلة« 2016
www.kiaai.ae

طابع تذكاري لراعي النخلة
صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
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www.kiaai.ae

مسكوكة تذكارية من الفضة
فئة )50( درهم )2012( باسم صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مسكوكة تذكارية من الفضة صدرت ضمن رقم تسلسلي عن 
مصرف اإلمارات املركزي مبناسبة الذكرى اخلامسة على 

تاسيس اجلائزة )القيمة األسمية 50 درهمًا(
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تفوز 
باملركز األول باجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات عن فئة الشراكات والتعاون الدولي
www.kiaai.ae

جائزة المسؤولية االجتماعية
)2019(
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www.kiaai.ae

جائزة أفضل مبادرة احتفاًء بعام زايد 2018
ضمن احتفالية 101 فكرة وفكرة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
تفوز باملركز األول كأفضل مبادرة يف القطاع الزراعي

احتفاًء بعام زايد 2018
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شركائنا
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منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

المركز الدولي
للبحوث الزراعية في 

المناطق الجافة

الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية
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المركز الدولي
للزراعة الملحية

الهيئة العربية لالستثمار واالنماء 
الزراعي

الوكالة المغربية
لتنمية مناطق الواحات

وشجر األركان

المنظمة العربية
للتمية الزراعية
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وزارة التجارة والصناعة 
جمهورية مصر العربية

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية 
جمهورية السودان

وزارة الزراعة
واستصالح األراضي
جمهورية مصر العربية

وزارة الزراعة
المملكة األردنية الهاشمية

وزارة التنمية الريفية 
الجمهورية اإلسالمية 

الموريتانية
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وزارة التســـــــــــــــامــــــــح
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جمعية التمور األردنية

جمعية فالحة ورعاية 
النخيل السودانية

الشبكة الدولية
لنخيل التمر

شركة
فونيكس إنك

جمعية سيوة لتنمية 
المجتمع وحماية البيئة 

جمعية أصدقاء النخلة 
باإلمارات

مختبر تحليل
التربة واألغذية



كلنا شركاء 
في المسؤولية 
والبناء لتحقيق 
األمن الغذائي

والتنمية المستدامة
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