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 اإلمارات.. أفضل جناح في ملتقى التمور بالمغرب

 

بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمس  2019فاز جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 
بتاار العشرة دولة مشاركة، وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وا

ل يالزراعي هذا الفوز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه لزراعة النخ
 وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.

دًا تاار الزراعي، مشيرًا إلى أن دولة اإلمارات حققت فوزًا جديأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالب
يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم 

متر  40.000تمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز جناح بين خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي لل
، ويحظى الملتقى برعاية سامية من 2019أكتوبر  27-24مربع، وتحت مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة 

 جاللة الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.
أت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة اإلمارات بتوجيهات قيادتها وأضاف أمين عام الجائزة: إن هذا الفوز لم ي

الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
راعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لز 

 أمناء الجائزة.
 



 
 

 

 

 

ألمانة اوأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة أن: المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف 
لنخيل التمر واالبتاار الزراعي تشكل عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود المشاركة في الملتقى حيث يمثل جناح العامة لجائزة خليفة الدولية 

 دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات وما يجسده ذلك من أهمية زراعة النخيل وإنتاج التمور.
من عشر جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع  2019لتقى العاشر للتمور لهذا العام يتألف وفد اإلمارات المشارك في الم

صنع مالمدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية و 
ة وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، والمهرجان الدولي الثالث ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائي

  للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي.

  

https://www.alittihad.ae/article/64410/2019 اإلمارات--أفضل-جناح-في-ملتقى-التمور-بالمغرب/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alittihad.ae/article/64410/2019/الإمارات--أفضل-جناح-في-ملتقى-التمور-بالمغرب
https://www.alittihad.ae/article/64410/2019/الإمارات--أفضل-جناح-في-ملتقى-التمور-بالمغرب


 
 

 

 

 

 2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 

 .- من هدى الكبيسي
بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمسة  2019فاز جناح دولة االمارات العربية المتحدة المشارك فى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 عشرة دولة مشاركة.

ز إلى و وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي هذا الف
لمستوى اسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديراً لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على 

 الوطني والدولي.

ديدًا ج أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً 
أفخم جناح مركز األول كأفضل و يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي وذلك إثر فوزها بال

أكتوبر المنصرم برعاية جاللة  27-24بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل الفترة 
 الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.



 
 

 

 

 

 

 لابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطويروأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود ا
قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

 ل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آ

مانة ألوأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة ان المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف ا
يمثل  كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى حيثالعامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي شكلت عالمة فارقة في 

جناح دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور 
 بالعالم العربي.

جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع  10من  2019هذا العام ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود ل
نع ليوا صالمدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية وم

باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية والمهرجان الدولي الثالث للتمور  للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة
 السودانية والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي.

 وام/هدى رجب/إسالمة الحسين

 

https://wam.ae/ar/details/1395302799180  
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  اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

، بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح 2019إلمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى الدولي للتمور في أرفود بالمغرب فاز جناح دولة ا
  .بين خمس عشرة دولة مشاركة

ا الفوز إلى ذوأهدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي ه
 ىسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور عل

 .المستوى الوطني والدولي
 ن اإلمارات حققت فوزًا جديدًا يضاف إلىوقال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، إ

سجلها الذهبي في دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك في الملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر في 

  .ةأكتوبر، برعاية الملك محمد السادس ملك المملاة المغربي 27و 24أرفود بالمغرب، خالل الفترة ما بين 
وى توأكد أن الفوز، نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها اإلمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المس

 الوطني والدولي

 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/41acb0bb-4992-4c2f-b7a3-c013ef8a90e8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/41acb0bb-4992-4c2f-b7a3-c013ef8a90e8


 
 

 

 

 

 2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 
هيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جناح دولة أهدى معالي الشيخ ن

إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب  2019اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية 
 س الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.رئيس مجل

ًا يضاف دوأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جدي
جال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين إلى سجلها الذهبي في م

متر مربع، وتحت  40،000خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 
ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24الواحات وشجرة األركان خالل الفترة مظلة الوكالة الوطنية لتنمية 

 ملك المملاة المغربية.

https://www.albayan.ae/


 
 

 

 

 

لرشيدة اوأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها 

 ،في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
 وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

بتاليف من معالي الشيخ  2019أكتوبر  27 – 24وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 
يفة لن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العامة لجائزة خنهيا

ت في كل االدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة اإلمار 
 مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور

لعام من عشرة جهات تمثل القطاع ا 2019حيث يتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام   بالعالم العربي.
دولي لوالقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز ا

ور األردنية، مللزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للت
واالبتاار  روالمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التم

 الزراعي.

 

 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-11-01-1.3689117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-11-01-1.3689117


 
 

 

 

 

2019مارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب اإل  

 

بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمسة  2019جناح دولة االمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب  فاز
 عشرة دولة مشاركة.

هذا الفوز إلى  يوأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراع
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على 

 المستوى الوطني والدولي.
يدًا راعي حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جدأكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الز 

يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم 
أكتوبر المنصرم برعاية  27-24فترة جناح بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل ال

 جاللة الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.
طوير توأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية و 

م من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي بدع
 الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

 

http://alwatannewspaper.ae/


 
 

 

 

 

 
ورته العاشرة ان المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في د

ث يمثل يالعامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي شكلت عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى ح
ونوعية الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور جناح دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد 

 بالعالم العربي.
جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص  10من  2019ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام 

شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية  والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي
 نومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية والمهرجا

 للتمور المصرية باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي. الدولي الثالث للتمور السودانية والمهرجان الدولي الخامس 

http://alwatannewspaper.ae/?p=538858   
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 اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في ملتقى دولي للتمور

 .دولة مشاركة 15، بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين 2019فاز جناح اإلمارات المشارك في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 
ذا الفوز إلى تاار الزراعي، هوأهدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالب

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على 

 .المستوى الوطني والدولي
 .ر المنصرم، برعاية الملك محمد السادس ملك المغربأكتوب 27-24ونظم المؤتمر من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل الفترة 

  

https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%
%A7%D8%BAE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8

-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-1%D8%A7%D8%AA
-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1  

 

https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
https://www.alroeya.com/article/2095688/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1


 
 

 

 

 

 

2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب   

 

 
 

 نهيان مبارك: نهدي هذا الفوز إلى الشيخ منصور بن زايد “الداعم األول لزراعة النخيل”

 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جناح أهدى معالي 
إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل  2019دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية 

ئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.نهيان نائب ر   
 جديدًا أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً 

الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم  يضاف إلى سجلها
متر  40،000جناح بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 

ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك  2019أكتوبر  27-24وطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة مربع، وتحت مظلة الوكالة ال
 محمد السادس ملك المملاة المغربية.

ة ا الرشيدوأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادته
في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء 

زة.الجائ  
 

 



 
 

 

 

 

بتاليف من معالي  2019أكتوبر  27 – 24وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 
ة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العام

خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة  لجائزة
اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة 

من عشرة جهات  2019تاج التمور بالعالم العربي. حيث يتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام النخيل وإن
تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة 

مركز الدولي للزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الزراعية وال
جائزة  الدولي الثاني للتمور األردنية، والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى

ولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي.خليفة الد  

http://www.abudhabienv.ae/news-52624.html  
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 2019اإلمارات تفوز بجائزةأفضل جناح بملتقى التمر المغربي

 

ها ز حققت دولة اإلمارات فوزًا جديدًا يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فو 

بالمركز األول كأفضل جناح بين خمسة عشردولة مشاركة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية على مساحة إجمالية تناهز 
والذي حظي برعاية  2019أكتوبر  27-24متر مربع، وتحت مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة  40،000

جاللة الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية، صرح بذلك الدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
 واالبتاار الزراعي.

 ةوأهدى الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جناح دول 

عمه دلاإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا 
 زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.

 

 



 
 

 

 

 

 

وير قطاع طوأكد األمين العام للجائزة أن الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة التي تبذلها دولة اإلمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وت
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة الداعم  الشيخ منصور بن  نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من

 األول لزراعة النخيل، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
راف اإلماراتية في الملتقى بإش وأضاف األمين العام للجائزة الذي ترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة، أن المشاركة

لملتقى، ااألمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، شكلت عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في 
همية ك الجهات بما تمثله من أ حيث يمثل جناح دولة اإلمارات أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تل

 في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم العربي.
م من عشر جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص 2019ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام   

شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية  والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي
ن اومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، والمهرج

 س للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي.الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخام

http://suna-sd.net/ar/single?id=457350  
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 دولة مشاركة 15من بين 

 اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

 

خمسة  بالمركز األول، كأفضل وأفخم جناح بين 2019فاز جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة، المشارك فى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 
  .عشرة دولة مشاركة

 
ز، و وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي هذا الف

اج التمور، عة النخيل وإنتإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه لزرا 
  .على المستوى الوطني والدولي

جديدًا  أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً 
 .لمستوى الدولييضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على ا

-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-http://sharjah24.ae/ar/uae/209794/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-9%82%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1  

http://sharjah24.ae/ar/uae/209794/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://sharjah24.ae/ar/uae/209794/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://sharjah24.ae/ar/uae/209794/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://sharjah24.ae/ar/uae/209794/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3qNnk7crlAhUSkxQKHdWTDOYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Falwatannewspaper.ae%252F%253Fp%253D143192%26psig%3DAOvVaw2eayoITRq7P7hcmi7KZCUE%26ust%3D1572761091816855&psig=AOvVaw2eayoITRq7P7hcmi7KZCUE&ust=1572761091816855


 
 

 

 

 

 

قى الدولي للتمور بالمغرب اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملت

2019  

 

بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمسة  2019فاز جناح دولة االمارات العربية المتحدة المشارك فى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 
 عشرة دولة مشاركة. 

إلى  ليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي هذا الفوزوأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خ
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على 

 المستوى الوطني والدولي.

ة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جديدًا أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائز 
 يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAuLr67srlAhXF8eAKHUxqCecQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Farn.ae%2F&psig=AOvVaw1c8Efgazn9951o_BEosCi1&ust=1572761406641888


 
 

 

 

 

أكتوبر المنصرم برعاية  27-24معية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل الفترة جناح بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته ج
 جاللة الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.

طوير توأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية و 

نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون قطاع 
 الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

مانة ألوأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة ان المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف ا
يث يمثل حالعامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي شكلت عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى 

جناح دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور 
 بالعالم العربي.

لقطاع الخاص جهات تمثل القطاع العام وا 10من  2019ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام 

ملحية لوالمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة ا
لمهرجان دنية واومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األر 

 لزراعي.االدولي الثالث للتمور السودانية والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار 

-https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

-9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D

-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84
https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84
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https://www.arnnewscentre.ae/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84


 
 

 

 

 

 

 2019ي للتمور بالمغرب اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدول

  

 

دولة  حأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جنا
إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب  2019ة المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية اإلمارات العربي

 .رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي

زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جديدًا يضاف وأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب 
 نإلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بي

متر مربع، وتحت  40،000لملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز خمس عشرة دولة مشاركة با
ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة 

 .ملك المملاة المغربية

-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-3b6173/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-abd.com/s/65928636https://n

-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89

2019-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8 
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  2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

  

دولة  حأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جنا
إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب  2019ة المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية اإلمارات العربي

 .رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي

زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جديدًا يضاف وأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب 
 نإلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بي

متر مربع، وتحت  40،000لملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز خمس عشرة دولة مشاركة با
ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة 

 .ملك المملاة المغربية

abd_Apphttp://www.ajmannews.ae/news.php?id=38642&cat_id=2&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=N  
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 2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 

دولة  حأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جنا
هيان نائب إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل ن 2019اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية 

 رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي. 

ًا يضاف دوأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جدي
ى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين إل

متر مربع، وتحت  40،000خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 
ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24الة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة األركان خالل الفترة مظلة الوك

 ملك المملاة المغربية. 

يادتها الرشيدة ق وأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل
في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، 

 لجائزة. ء اوزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمنا
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بتاليف من معالي الشيخ  2019أكتوبر  27 – 24وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 
لجائزة خليفة  ةنهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العام

ت في كل االدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة اإلمار 
ل وإنتاج التمور نخيمرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة ال

من عشرة جهات تمثل القطاع العام  2019حيث يتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام   بالعالم العربي.
مركز الدولي راعية والوالقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الز 

ردنية، ألللزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور ا
لتمر واالبتاار خليفة الدولية لنخيل اوالمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة 

 الزراعي. 

 

 -news/6362293/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-news.net/uae-https://www.alderaah
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 2019مارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب اإل

 

هيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جناح دولة أهدى معالي الشيخ ن
إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب  2019اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية 

 س الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.رئيس مجل

ًا يضاف دوأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جدي
جال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين إلى سجلها الذهبي في م

متر مربع، وتحت  40،000خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 
ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24الواحات وشجرة األركان خالل الفترة مظلة الوكالة الوطنية لتنمية 

 ملك المملاة المغربية.

لرشيدة اوأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها 
 ،في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

 وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

 

https://www.dmcnews.org/


 
 

 

 

 

بتاليف من معالي الشيخ  2019أكتوبر  27 – 24وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 

يفة لن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العامة لجائزة خنهيا
ت في كل االدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة اإلمار 

 مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور

لعام من عشرة جهات تمثل القطاع ا 2019حيث يتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام   بالعالم العربي.
دولي لوالقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز ا

ور األردنية، مللزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للت
واالبتاار  روالمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التم

 الزراعي.

 

-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-https://www.dmcnews.org/More/531377/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D8%AD%D8%AC%D9%86%-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89
2019-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1 
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لمرة ل  ملتقى أرفود الدولي للتمور.. اإلمارات العربية المتحدة تفوز بالمرتبة األولى

 السابعة

 

 

الذي ينظم   (SIDATTESر بالمغرب )العاشرة من الملتقى الدولي للتم  الدورة  2019أكتوبر  27و 24تحتضن مدينة أرفود في الفترة بين 
ر تسليط الضوء على الدو   ، وذلك من أجل”نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة القتصاد الواحات“برعاية الملك محمد السادس تحت شعار 

 الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات ودعمه لتطوير فالحة منصفة ومستدامة في المغرب.
 % 60منصب شغل، كما يساهم بنسبة تصل إلى  12000أن قطاع التمور يساهم في الحفاظ على أكثر من  بالغ بالمناسبة وقد كشف

  تحقيق الدخل ألكثر من مليوني شخص في مناطق الواحات.  في
ي للتمور ة مع جمعية المعرض الدولويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراك

سبل  تافياللت وبحث-بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهة درعة
 تسويقها.

تذوق علمية وتعليمية، وحصصا لمحاضرات وورشات   تتوزع بين  هذا ويشتمل برنامح الدورة العاشرة من هذه التظاهرة، على أنشطة متنوعة
  المنتجات المحلية وبعض المسابقات.

أفخم جناح للمرة السابعة على التوالي ك  وحول هذه الفقرة األخيرة، فقد تم اإلعالن عن فوز جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة األولى
 التمر .  دولي بمعرض ارفود عاصمة
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 2019للتمور بأرفود  الدورة العاشرة للملتقى الدولي

 كأفخم جناح دولي  بالمرتبة األولى فوز جناح دولة اإلمارات 

 

  

أكتوبر الجاري،  27و 24الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور، والذي شهدته مدينة أرفود المغربية، في الفترة الممتدة بين  أسدل الستار عن
رعاية السامية وتحت ال” ة القتصاد الواحاتنخيل التمر رافعة للتشغيل ودعام“ونظم من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت شعار 

 لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.

ويلعب هذا الملتقى السنوي دورا رائدا في تنمية اقتصاد الواحات ودعم تطوير فالحة منصفة ومستدامة في المغرب. ويساهم قطاع التمور في 
في تاوين الدخل ألكثر من مليوني شخص في مناطق  % 60 منصب شغل، كما يساهم بنسبة تصل إلى 12000الحفاظ على أكثر من 

 الواحات.

. ذلك أن إنتاج 2009نونبر 10ماليين نخلة، في إطار البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس بتاريخ  3وفاق المغرب توقعه ومراميه بغرس 
د مالية كبيرة لتنفيذ العقد البرنامج الخاص بسلسلة التمر، المبرم بالمائة خالل السنة الجارية، وعبأ قطاع التمور موار  41التمور بالمغرب فاق 

لاونها سلسلة تضامنية بامتياز، مما سمح بإنجاز أوراش كبرى، منها تطوير اإلنتاج وتاثيف بساتين  2020-2010بين الدولة والمهنيين للفترة 
 ألف هكتار. 17النخيل وتمديد المساحات المزروعة على 

وش وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المعرض الدولي للتمور بحضور عدة فعاليات وطنية وافتتح عزيز أخن
والسيد  الملتقى بحضور السيد سعيد مهير بخيت محمد الاتبي وزير مفوض بسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالرباط  .وتميز  ودولية 

ايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، رئيس وفد اإلمارات بتاليف من الشيخ نهيان مبارك آل الدكتور عبد الوهاب ز 
 بلد مختلف، من بينها تونس، ليبيا، مصر، اإلمارات، السعودية،  15عارض من  220نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومشاركة 

http://marocenv.com/12047.html
http://marocenv.com/wp-content/uploads/2019/10/DR-ZAID-ABEDELOUAHAB.jpeg


 
 

 

 

 

غيرها من الدول العربية التي َقِدَمْت ألرفود من أجل عرض منتوجاتها، والمساهمة في كيفية تحسين إنتاج التمور من خالل السودان، األردن، و 
 متر مربع. 40،000تجاربها، في مساحة إجمالية للمعرض تناهز 

مختلف  تاار الزراعي وعدد من الوفود الدولية منوتميز المعرض بمشاركة متميزة لدولة االمارات من قبيل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالب
تألف يجهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور بدولة االمارات العربية المتحدة، و 

المركز الدولي للزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وفد اإلمارات المشارك من عشرة جهات هي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية و 
تمور لوشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، والمهرجان الدولي الثالث ل

 السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية.

ايد أمين عام الجائزة ورئيس الوفد بأن دولة االمارات العربية المتحدة تولي اهمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قطاع نخيل وأفاد الدكتور عبد الوهاب ز 
وتحرص على نقل المعرفة والخبرة اإلماراتية في زراعة النخيل وإنتاج التمور تلبية لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب “التمر على المستوى العربي 

يفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد السمو الشيخ خل
األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ 

 ”.ير التسامح ، رئيس مجلس أمناء الجائزةنهيان مبارك آل نهيان وز 

تثمين لوأشارت الوفود المشاركة من دولة االمارات على األهمية االقتصادية التي يمثلها الملتقى الدولي للتمور بأرفود، بصفته موعدًا سنويًا   
ية بين الجهات لتبادل الخبرات والصفقات التجار  وهو مناسبة طيبة وفضاء مفتوح يتيح الفرصة أشجار النخيل وتسويق منتوجه وطنيًا ودوليًا. 

 المشاركة من مختلف دول العالم.

الدولية  هوأكد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملاة المغربية أن الملتقى الدولي للتمر في حلت
مستدامة للقطاع الفالحي في المغرب الذي يسعى إلى نهج مقاربة شاملة ومتااملة لتشجيع خلق الجديدة ُيعد استمرارًا لتنفيذ سياسة التنمية ال

الثروة. ولتسريع عملية التحول الهيكلي القتصاد المغرب، فإن توسيع قواعد خلق ثروة وطنية وتعزيز سوق الشغل تعد من الشروط األساسية 
ذلك أن األثار الجانبية لإلجراءات التي تم تنفيذها منذ ٠ستويين االجتماعي والمجاليلتقليص الفوارق والحد من تمددها بشكل كبير على الم

، وتضاعف أيضًا اإلنتاج %40انطالق الملتقى قبل عشر سنوات، بدأت تأتي ُأكلها، وهو ما سيساهم في تحسين مردودية اليد العاملة بنسبة 
سبة ج، مما سينعكس إيجابًا على الفالحين الذين يتوقعون أن يرتفع متوسط دخلهم بنمع تحسين الجودة بفضل دخول البساتين الجديدة حيز اإلنتا

 بالمائة. 33

نسير في تقدم جيد بخصوص ”سنوات أرقام مهمة و 10وقال وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم تحقيق خالل   
 ”.ألف طن كانت الحصيلة وهي جد جيدة 143حيث بلغ  %41هذه السنة بزيادة أكثر من  قطاع النخيل والتمور.. اإلنتاج كان جيد

يسلط  أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب أصيح اليوم حدثًا مهما رئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب،  وأضاف الدكتور البشير سعود ، 
حات مع التطرق لخصوصياتها وقضاياها وتحدياتها. كما يعد هذا الملتقى واجهة لقطاع الضوء على التعدد والتنوع والثراء الذي تزخر به الوا

قة. طنخيل التمر ويعكس تقدمه المستمر ويحفز على تطوير الافاءة المهنية المحلية لجعل هذا القطاع قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة في المن
ع نخيل التمر، حيث شهد قطات انتاج التمور في المغرب نموا ملحوظا من وأن مخطط المغرب األخضر، خصص مكانة خاصة لتطوير قطا

 ألف طن. 128بلغ  2016ألف خالل السنوات الثالث األخيرة . مع رقم قياسي سنة  100إلى أزيد من  2008ألف طن سنة  80



 
 

 

 

 

ي، وقطب الرحبة، وقطب المنتوجات يشار المعرض يتضمن عدة فضاءات وأروقة، تتمثل في أقطاب جهات المغرب، فضال عن القطب الدول
 ألفضل عرضاً  المجالية، وقطب المؤسسات.ثم أروقة دولية أهمها أروقة جناح دولة اإلمارات بكل جهاته ،الذي فاز بالمرتبة األولى، حيث قدم 

، باإلضافة الى عرض ل بطريقة األنسجةالتمور اإلماراتية وأفضل الصناعات التحويلية التي تستند على التمور، وعرضًا لتقنية اكثار فسائل النخي
ز أخنوش شرحًا مفصاًل للوزير عزي للتمور االردنية والتمور السودانية والتمور المصرية. و قدم األمين العام للجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد

 والوفد المرافق له متحدثًا عن آفاق الجائزة وامتداد أنشطتها بالوطن العربي.

محاضرات وورشات علمية وتعليمية، وحصصا لتذوق المنتجات   الدورة العاشرة للمعرض، شهد عدة أنشطة مختلفة تنوعت بينيذكر أن برنامح 
 المحلية وبعض المسابقات.
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 2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 

 .- من هدى الكبيسي
بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمسة  2019فاز جناح دولة االمارات العربية المتحدة المشارك فى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 عشرة دولة مشاركة.

ز إلى و وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي هذا الف
لمستوى اسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديراً لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على 

 الوطني والدولي.

ديدًا ج أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً 
أفخم جناح مركز األول كأفضل و يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي وذلك إثر فوزها بال

أكتوبر المنصرم برعاية جاللة  27-24بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل الفترة 
 الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.



 
 

 

 

 

 

 لابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطويروأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود ا
قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

 ل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آ

مانة ألوأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة ان المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف ا
يمثل  كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى حيثالعامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي شكلت عالمة فارقة في 

جناح دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور 
 بالعالم العربي.

جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع  10من  2019هذا العام ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود ل
نع ليوا صالمدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية وم

باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية والمهرجان الدولي الثالث للتمور  للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة
 السودانية والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي.

s://nbdelemirate.ae/79595.htmlhttp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nbdelemirate.ae/79595.html


 
 

 

 

 

تقديًرا لدوره.. وزير التسامح يهدي جائزة ملتقى التمور الدولي الشيخ منصور بن 

   زايد

 

بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين خمسة  2019جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة، المشارك في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب  فاز
 عشرة دولة مشاركة.

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، هذا الفوز إلى سمو  وأهدى
ستوى لدعم سموه لزراعة النخيل وإنتاج التمور على الم االشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرً 

 الوطني والدولي.

ًا يضاف دأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات، فوزًا جدي
 ور على المستوى الدولي وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التم

https://mebusiness.ae/ar


 
 

 

 

 

أكتوبر المنصرم برعاية جاللة  27-24خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب خالل الفترة 
 الملك محمد السادس ملك المملاة المغربية.

ة إن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطوير وأضاف أمين عام الجائز 
قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

 لنخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.الرئاسة الداعم األول لزراعة ا

 وأضاف أمين عام الجائزة، الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة، أن المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف
تمر واالبتاار الزراعي، شكلت عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل ال

حيث يمثل جناح دولة اإلمارات في كل مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد ونوعية الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل 
 وإنتاج التمور بالعالم العربي.

جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص  10من  2019ويتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام 
ملحية لوالمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز الدولي للزراعة ا

ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية والمهرجان  ومصنع
 لزراعي.االدولي الثالث للتمور السودانية والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار 

https://mebusiness.ae/ar/news/show/39698  
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 2019اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 

 
هيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي فوز جناح دولة أهدى معالي الشيخ ن

إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب  2019اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملاة المغربية 
 س الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديرًا لدعم سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.رئيس مجل

ًا يضاف دوأكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزًا جدي

جال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي، وذلك إثر فوزها بالمركز األول كأفضل وأفخم جناح بين إلى سجلها الذهبي في م
متر مربع، وتحت  40،000خمس عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب على مساحة إجمالية تناهز 

ويحظى برعاية سامية من جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  27-24الواحات وشجرة األركان خالل الفترة مظلة الوكالة الوطنية لتنمية 
 ملك المملاة المغربية.

https://www.pressbee.net/


 
 

 

 

 

لرشيدة اوأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الابيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها 

 ،في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والدولي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
 وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

بتاليف من معالي الشيخ  2019أكتوبر  27 – 24وأضاف أمين عام الجائزة الذي يترأس وفد اإلمارات المشارك في الملتقى في دورته العاشرة 
يفة لن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، لقد شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العامة لجائزة خنهيا

ت في كل االدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي عالمة فارقة في كل مرة بين الوفود الدولية المشاركة في الملتقى، حيث يمثل جناح دولة اإلمار 
 مرة أكبر وأفضل جناح دولي من حيث عدد الجهات التي تنضوي تحته ونوعيه تلك الجهات بما تمثله من أهمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور

لعام من عشرة جهات تمثل القطاع ا 2019حيث يتألف وفد اإلمارات المشارك في الملتقى العاشر للتمور بأرفود لهذا العام   بالعالم العربي.
دولي لوالقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية والمركز ا

ور األردنية، مللزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للت
واالبتاار  روالمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، باإلضافة إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التم

 الزراعي.

 

lhttps://www.pressbee.net/show1751556.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pressbee.net/show1751556.html


 
 

 

 

 

 اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

بين خمسة بالمركز األول، كأفضل وأفخم جناح  2019فاز جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة، المشارك فى الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 
 عشرة دولة مشاركة.

ز، و وأهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي هذا الف
ج التمور، اعة النخيل وإنتاإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه لزر 

 على المستوى الوطني والدولي.

جديدًا  أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتاار الزراعي، حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً 
 لمستوى الدولي.يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على ا
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