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 أكتوبر 16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية  

 

 أبوظبي )االتحاد(

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
أكتوبر المقبل، وذلك بمكرمة من سمو  18-16وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

  .الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

حمد عقد بفندق إنتركونتيننتال عّمان بحضور أ جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي

مهندس أنور لعلي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، وا
 .ردنحداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باأل

لوقت اوأكد معالي الشحاحدة أن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما يأتي تنظيمه في 
لمملكة من ا الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج

 .من اإلنتاج العالمي %14تمور المجهول بحوالي 



 
 

 

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج  65من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب زايد: إن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 
المستوى الدولي، يمثلون أربع دول عربية هي األردن التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على 

 .ومصر والسودان واإلمارات

 

https://www.alittihad.ae/article/53894/2019أكتوبر-16-األردنية-للتمور-الثاني-الدولي-/المهرجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 أكتوبر 16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بدعم من س
نية دأكتوبر القادم باالردن اضافة الى مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األر  16

م الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية. وتكري  
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة االردنية عمان بحضور معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر 

تال عّمان و سعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة األردنية الهاشمية وسعادة الدكتور عبد صحفي عقد بفندق انتركونتينن
جمعية  الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد مدير

ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن.  التمور األردنية وعدد من  
دولة وقال معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني أن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين 

بين البلدين الشقيقين لهذه  10/3/2019أبوظبي بتاريخ اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة ب
بالمئة من اإلنتاج العالمي.  14الغاية مشيرا الى ان إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوالي   

ع الريادي من الموقمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا 
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

نخيل التمر واالبتكار دولية لوالدولي يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة ال
 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي /



 
 

 

السمو الشيخ / بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب 2019 - 2017/ باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي /2019
ت اخليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقو 

ك آل ر المسلحة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبا
 نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

 

 
 

ن وتحقيق واشار الى ان سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاو 
التمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص. تلك األهداف السامية والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل و   

م كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتنظي
لة اإلمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دو 

 بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. 
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور  65واضاف "أن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 

من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية  المجهول لما يمثل هذا الصنف
 مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة. 

مختلف دول العالم لعرض  كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من
 آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية . 

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر 
حدة والمملكة األردنية الهاشمية.مارات العربية المتالمجهول على وجه الخصوص وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإل  

 وام/هدى رجب/إسالمة الحسين
 

https://wam.ae/ar/details/1395302786794  

https://wam.ae/ar/details/1395302786794
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 أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

 «الخليج»أبوظبي:

 

، بالتعاون مع جائزة 2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية، عن إطالق فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
أكتوبر/تشرين األول،  18إلى 16خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وجمعية التمور األردنية، في العاصمة األردنية عمان، من 

 .بدعم من سمّو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

جاء ذلك في كلمة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وزير الزراعة األردني، خالل مؤتمر صحفي عقد في عّمان، بحضور أحمد علي البلوشي، 

نية الهاشمية، والدكتور عبدالوهاب زايد، األمين العام للجائزة، والمهندس أنور حداد، مدير جمعية التمور سفير دولة اإلمارات بالمملكة األرد
 .األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن

 .ألردنية الهاشميةوقال الشحاحدة، إن تنظيم المهرجان يؤكد عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات والمملكة ا

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/4ac5d0ed-1f64-4a31-9c8b-334f91b0ab60  
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 بدعم من منصور بن زايد

 أكتوبر المقبل 16ة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردني

 

 ةبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردني
ي التمور األردنية مزارعين ومنتجأكتوبر المقبل باألردن إضافة إلى مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتنافس بين ال 16

 .وتكريم الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية
مر ل مؤتجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة األردنية عمان بحضور معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خال

 صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان وسعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة األردنية الهاشمية وسعادة الدكتور عبد

دير جمعية مالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد 
 .التمور األردنية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن

ولة دوقال معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني إن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين 
بين البلدين الشقيقين لهذه  10/3/2019ة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمي

 .من اإلنتاج العالمي %14الغاية مشيرًا الى ان إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوالي 

http://alwatannewspaper.ae/


 
 

 

ي بتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واال
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

مر واالبتكار ح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التوالدولي يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجا

 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )
بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ  (2019 – 2017( باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات ” حفظه هللا“خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
آل  تابعة معالي الشيخ نهيان مباركالمسلحة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وم

 .نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة
وتحقيق  ن وأشار إلى أن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاو 

 .االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوصتلك األهداف السامية والعمل يدًا واحدة من أجل 
 مكما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتنظي

ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ويأتي ذلك 

 .بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة
 لمزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهو  65وأضاف أن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 

لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر 
 .العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة

 صصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم لعرضكما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخ

 . آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية
وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر 

  تعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية. وامالمجهول على وجه الخصوص وتوطيد أواصر ال

 http://alwatannewspaper.ae/?p=518892 
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بدعم  2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد

 

 تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية

 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية·

 مشارك في الندوة العلمية باحث 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: ·

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
. بمكرمة 2019تشرين األول/أكتوبر  18-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة 
لي محمد بحضور سعادة أحمد ع معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان

ولية لنخيل دالبلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة ال

ة األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولي التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور
 المقيمين باألردن.

 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 



 
 

 

 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ
 من اإلنتاج العالمي. %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي  من جهته
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

االبتكار و  لدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمروا
 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 – 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ” حفظه هللا“خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

ائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبوظبي ن

 ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية
لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة  المتحدة في عّمان

 من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص.
يخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الش

لمتحدة في ااإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية 

هاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية ال
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  65

دنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة. المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األر 

كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض 

اإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. ب
 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

ع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطا
 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.

http://www.abudhabienv.ae/news-51644.html 

http://www.abudhabienv.ae/news-51644.html


 

 

 

 

 

 "الزراعة" تعلن عن مهرجان التمور الثاني

 

 14قدر وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة عدد أشجار النخيل المنتجة لتمور المجهول بنحو نصف مليون شجرة، تحظى بنحو 
 بالمئة من اإلنتاج العالمي.

دولي األول للتمور األردنية الذي تنظمه وزارة الزراعة وجائزة جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي اليوم االحد، لإلعالن عن فعاليات المهرجان ال
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عمان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

 األول المقبل.تشرين  18إلى  16شؤون الرئاسة في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من 
يخية بين ر وقال الشحاحدة: إن هذا المهرجان يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية، تأكيدًا لعمق العالقات األخوية والتا

يع التمور ليف وتصناألردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة، داعيا للتفاعل االيجابي مع المشاركين من منتجي التمور وشركات تسويق وتغ
 وشركات انتاج وتسويق مدخالت زراعة التمور واصحاب المشاتل وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور وخبراء وقاية النخيل من االمراض 

http://petra.gov.jo/Include/Main.jsp?lang=ar


 
 

 

 

 

 

 واآلفات.
ن يمثلون في المهرجان الذي وبين أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، أن عدد المشاركين

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، خصوصًا تمور  45أربع دول عربية، هي االردن ومصر والسودان واالمارات، يبلغ 
 المجهول لما يمثله هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي.

أكثر من عشرين باحثا وأكاديميا متخصصا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر  ويشتمل المهرجان على ندوة علمية يشارك فيها
ردنية ما توصل اليه البحث العلمي، باإلضافة إلى إطالق أول مسابقة للتمور األردنية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األ

 وتكريم الفائزين خالل افتتاح المهرجان.
ئيس جمعية التمور األردنية المهندس أنور حداد، أن قطاع التمور يشكل رافعة للزراعة الوطنية، حيث يصدر األردن سنويا ما قيمته واكد ر 
 80آالف فرصة عمل، متوقعًا أن ترتفع صادرات األردن من التمور بنسبة تصل إلى  8إلى  5مليون دوالر، ويوفر هذا القطاع بين  100

 بالمئة.

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39787&lang=ar&name=local_news  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39787&lang=ar&name=local_news


 
 

 

 

 

 بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

 
 

 تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية *
 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية •
 باحث مشارك في الندوة العلمية 20 مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و 65عبد الوهاب زايد:  •
 

بالتعاون مع جائزة  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية   اخبارنا ــ
فترة األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل ال خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور

. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 2019تشرين األول/أكتوبر  16-18
ردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األ

لدكتور اانتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة 
لعربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات ا

 .جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن
 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك

 بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ  األردنية الهاشمية



 
 

 

 
 
 
 

 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ
 .من اإلنتاج العالمي %14لكة من تمور المجهول حوالي يقدر إنتاج المم

 

 
 

اقلم تونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على ال
 ى خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنيةمن القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها عل

ريادي لمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع ا
يمي النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع

ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 – 2015مور المصرية للعام الخامس على التوالي )الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان الت

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
عهد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات صاحب السمو

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
ربية سفارة دولة اإلمارات الع ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن

احدة و  المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يداً 
  .من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص

 
اد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة كما أش

لمتحدة في ااإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية 
 نية بلغ ادعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الث



 
 

 

 
 
 
 

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  65
حدة. تلمستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية الما

كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض 
ر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة آخ

 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 
لشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمين عام الجائزة حرصه ا

 .المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية
ائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور االردنية ان هذه الج

االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 
 . يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه الجائزه

 
-https://www.akhbarna.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
-9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1

2019-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-16-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.akhbarna.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019
https://www.akhbarna.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019
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 حفل اطالق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
 

 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019يات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعال
تشرين  18-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

ر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية . بمكرمة من سمو الشيخ منصو 2019األول/أكتوبر 
المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان 

رات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلما
ردنية، وعدد عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األ

باألردن. وأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين  من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين

بين البلدين الشقيقين  10/3/2019دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
يم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق لهذه الغاية. كما يأتي تنظ

من اإلنتاج العالمي. ونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على  %14وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 
دية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد الطبيعية دعم الزراعات غير للتقلي

زة ئمن اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنية. من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جا
 نخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية فيخليفة الدولية ل
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ذا هدعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي والدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ب 

، فكان ةالمستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربي
(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على 2019 – 2015تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

حفظه “( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 2019 – 2017التوالي )

وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور ” هللا
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء  بن زايد

جاح هذا نالجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان 
لى عالتعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول 

وجه الخصوص. كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
ت العربية ائاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمار الر 

رجان بدورته هالمتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالم
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية  65الثانية بلغ 

لعربية اعلى المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات 
 ،المتحدة. كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم
 ةلعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاح

وأكد أمين عام  2019أكتوبر  16الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 
الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر المجهول على وجه 

وص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية. واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور الخص
وزارة  راالردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دو 

الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل 
 .هذه الجائزة
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  2019أكتوبر  16ية ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردن

 

 

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل  2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 
وير التمور ان حقق قفزة نوعية في دعم وتطإبراهيم الشحاحدة: المهرج•التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية 

باحث مشارك في الندوة العلمية أعلنت وزارة الزراعة في المملكة  20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: •األردنية 
ائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع ج 2019األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 

 .2019تشرين األول/أكتوبر  18-16بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

في  بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلكبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة  
كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي 

دولية ور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة المحمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكت
نظمات ملنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي ال

ة ى عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربيالدولية المقيمين باألردن. وأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا عل
 بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية.  10/3/2019المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
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التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج 

من اإلنتاج العالمي. ونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات  %14تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 
ض ومياه رتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراغير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقد

ة يباالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنية من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدول

ي الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الرياد
سوة أ وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي والدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى 

مر واالبتكار الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 - 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019 – 2015التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

ليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات ( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خ2019
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

عالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة م
لتعاون اوفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا 

االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أجل 
 الخصوص.

 



 
 

 

 

 

 

 كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 
دولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان ال

نية بلغ ادعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الث
النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة 65

تحدة. مالمستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية ال
ك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشار 

آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة 
وأكد أمين عام الجائزة  2019أكتوبر  16تكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية و 

حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر المجهول على وجه 
حدة والمملكة األردنية الهاشمية. واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المت

 راالردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دو 

واضاف حداد ان دور االمارات يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من  وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم
 خالل هذه الجائزه

-https://www.jawharatarabnews.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1
2019-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-16-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82 
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https://www.jawharatarabnews.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019


 
 

 

 

 

 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 
 

ية عبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجم
 التمور األردنية.

 دعم وتطوير التمور األردنيةإبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في • 
 باحث مشارك في الندوة العلمية 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: • 

 
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 

تشرين  18-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 
. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات 2019األول/أكتوبر 

ية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال العرب

اب هعّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الو 
 رمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمو زايد أ

 األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن.

https://orobanews.com/


 
 

 

 

 

خوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة وأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األ

بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
ًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوص

 من اإلنتاج العالمي. %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

اقلم تونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على ال
 لقضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنيةمن ا

ريادي لمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع ا
مارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي الذي حققته دولة اإل

ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 – 2015خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )الزراعي 

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 – 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ” حفظه هللا“رئيس دولة االمارات العربية المتحدة  خليفة بن زايد آل نهيان

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
ك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبار 

احدة و  المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يداً 
 والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص. من أجل االرتقاء بقطاع النخيل

 كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة

 ، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة فياإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
نية بلغ ادعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الث

ًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوص 65
تحدة. مالمستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية ال

وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض  كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً 
آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة 

 2019أكتوبر  16تاح المهرجان يوم للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افت

 

 



 
 

 

 

 

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر 
 لهاشمية.المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية ا

ة لواكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور االردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحا
رات ااالقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االم

 يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه الجائزه.

-https://orobanews.com/2019/09/15/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86
-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a

%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a3-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b1 / 
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https://orobanews.com/2019/09/15/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86


 
 

 

 

 

 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 
تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية وبدعم سمو الشيخ 

 منصور بن زايد آل نهيان 

بالتعاون مع  2019نية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األرد -هوا األردن 
ان خالل مجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية ع

  .2019تشرين األول/أكتوبر  18-16الفترة 

رمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك بمك
في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد 

بلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة علي محمد ال
مثلي مالدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من 

  ظمات الدولية المقيمين باألردن.المن

 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك
 ه الغاية.بين البلدين الشقيقين لهذ 10/3/2019األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
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كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي 
لى ونوه الشحاحده ان المملكة تعمل ع  من اإلنتاج العالمي. %14األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

لطبيعية ا دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد
 من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنية.

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي  من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

كار ي للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتوالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثان
 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو 2019 - 2017انية للعالم الثالث على التوالي )(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السود2019
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم 
 الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

جاح هذا ت والدعم لضمان نوفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيال 
لى عالتعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول 

زراء وزير جلس الو كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس م  وجه الخصوص.
 ةشؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دول

اً بأن عدد المشاركين فمضي  اإلمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة.
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف  65بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 

مهورية جيمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية و  من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي.
كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل    سودان واالمارات العربية المتحدةال

التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور 
 16 ردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوماأل

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم   .2019أكتوبر 
 نشيط تمر المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.وت

ة لواكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور االردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحا
لقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات االقتصادية ل

 يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه الجائزه.

news/121722.html#.XX8VaOQ8RPZ-hawajordan.net/jonews/jordanhttp://  
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 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 
 بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

 فة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنيةتنظمه جائزة خلي
 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية• 
 باحث مشارك في الندوة 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: • 

بالتعاون مع جائزة خليفة  2019ارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية أعلنت وز 
-16رة تالدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الف

. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 2019شرين األول/أكتوبر ت 18
اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق 

حضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة انتركونتيننتال عّمان ب
ور حداد نالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أ

  ألردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن.مدير جمعية التمور ا
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 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 

 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ
 من اإلنتاج العالمي. %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

 

 
م له الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على التاقونو 

 من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنية
لدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي من جهته قال سعادة ا

مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل
تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار والدولي، يأتي 

 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )
( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017افة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )(، باإلض2019

 خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
ألعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبوظبي نائب القائد ا

 ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية
دًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة المتحدة في عّمان لم تألوا جه

 من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص.

 



 
 

 

 

 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة  كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور
لمتحدة في ااإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية 

 تحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغدعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية ل
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  65

اشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة. المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية اله
كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض 

إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة 
 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر  وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل
 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.

جابي للحالة يواكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور االردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ا
االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 

 . يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه الجائزه
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 2019 أكتوبر 16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

 بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

 ة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنيةتنظمه جائز 
 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية• 
 لميةباحث مشارك في الندوة الع 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: • 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة  2019وأعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
-16لفترة ا الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل

. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 2019تشرين األول/أكتوبر  18
اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق 

 تيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورانتركون
 ديرم عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد

 جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن.
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 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك

بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019ظبي بتاريخ األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبو 
 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ

 العالمي. من اإلنتاج %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

اقلم تونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على ال
 من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنية

 ه قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الرياديمن جهت
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

واالبتكار  رالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمو 
 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 – 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ” حفظه هللا“خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبوظبي 
ة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائز 

احدة و  المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يداً 
 وجه الخصوص. من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على

 كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة

بية المتحدة في العر اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات 
نية بلغ ادعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الث

ى تراتيجية علمزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية اس 65
 وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة. المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية

 

 

 

 



 
 

 

 

 

الم، لعرض دول الع كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف

آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة 
 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

ن عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمي
 .المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية

االردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة  واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور
االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 

 ذه الجائزهيشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل ه
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 التمور الثاني االعالن عن مهرجان

بالمئة من  14 والبيئة ابراهيم الشحاحدة عدد أشجار النخيل المنتجة لتمور المجهول بنحو نصف مليون شجرة، تحظى بنحووزير الزراعة  قدر 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي اليوم االحد، لإلعالن عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية الذي تنظمه وزارة  اإلنتاج العالمي.

ئيس مجلس ر الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عمان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

 تشرين األول المقبل. 18إلى  16الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من 
 

يخية بين ر وقال الشحاحدة: إن هذا المهرجان يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية، تأكيدًا لعمق العالقات األخوية والتا
دولة اإلمارات العربية المتحدة، داعيا للتفاعل االيجابي مع المشاركين من منتجي التمور وشركات تسويق وتغليف وتصنيع التمور األردن و 

وشركات انتاج وتسويق مدخالت زراعة التمور واصحاب المشاتل وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور وخبراء وقاية النخيل من االمراض 
 واآلفات.

 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عبد الوهاب زايد، أن عدد المشاركين في المهرجان الذين يمثلون أربع دول  وبين أمين

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، خصوصًا تمور المجهول لما  45عربية، هي االردن ومصر والسودان واالمارات، يبلغ 

 استراتيجية على المستوى الدولي.الصنف من أهمية  يمثله هذا
ويشتمل المهرجان على ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثا وأكاديميا متخصصا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر 

ور األردنية لتنافس بين المزارعين ومنتجي التمما توصل اليه البحث العلمي، باإلضافة إلى إطالق أول مسابقة للتمور األردنية إلتاحة الفرصة ل
 وتكريم الفائزين خالل افتتاح المهرجان.

 

مليون  100واكد رئيس جمعية التمور األردنية أنور حداد، أن قطاع التمور يشكل رافعة للزراعة الوطنية، حيث يصدر األردن سنويا ما قيمته 
 بالمئة. 80لتمور بنسبة تصل إلى عمل، متوقعًا أن ترتفع صادرات األردن من اآالف فرصة  8إلى  5دوالر، ويوفر هذا القطاع بين 

ة دوعرض مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، للدراسات التي يجريها المركز للنهوض بهذا القطاع ورفع سويته وزيا
 االنتاجية.

-alwakeelnews.com/Section_1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1https://www.

-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86

-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86
 402298%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1 

https://www.alwakeelnews.com/Story/t/5818/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_402298
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_402298
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_402298
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_402298
https://www.alwakeelnews.com/


 
 

 

 

 

مؤتمر التمور األردنية ينطلق وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

 نهيان

 

 تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردني

 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية 
  :باحث مشارك في الندوة العلمية 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد 

زراعي لأعلنت وزارة الزراعة عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار ا
. بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن 2019تشرين األول/أكتوبر  18-16األردنية عمان خالل الفترة  وجمعية التمور األردنية في العاصمة

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم 
ي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحف

االبتكار و اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
هندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والم

 باألردن.
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 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ األردنية الهاشمية في إطار مذكرة 

 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ
 .من اإلنتاج العالمي %14حوالي يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول 

ريادي لمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع ا
قليمي وإنتاج التمور على المستوى اإلالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل 

ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 – 2015رية للعام الخامس على التوالي )الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المص

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 – 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
لي عهد حمد بن زايد آل نهيان و وتوجيهات صاحب السمو الشيخ م” حفظه هللا“خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
لعربية ولة اإلمارات اومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة د

احدة و  المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يداً 
 من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص. 

الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة كما أشاد سعادة 
لمتحدة في ااإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية 

ر قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ دعم وتطوي
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  65

يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة.  المستوى الدولي.
كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض 

البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة  آخر ما توصل إليه
 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

ل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العم
 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.
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 مهرجان التمور األردنية ينطلق الشهر القادم 
 

 

18/10/2019وحتى  16/10/2019، من تاريخ 2019أعلنت وزارة الزراعة عن بدء فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية   

من اإلنتاج العالمي، مشيرا إلى التطور الملموس  %14وقال وزير الزراعة إبراهيم شحاحدة، إن إنتاج المملكة من تمور المجهول تقدر بحوالي 
 .في قطاع الزراعة وإنتاج التمور األردنية خصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن

الشحاحده خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق "انتركونتيننتال عّمان" بحضور سفير دولة اإلمارات أحمد البلوشي، ان المملكة تعمل على دعم ونوه 
ة من بيعيالزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد الط

راض ومياه، باإلضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة األردنيةا . 

مية، في شوأكد أن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الها
 ين البلدين الشقيقين لهذه الغاية.ب 10/3/2019إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 

اني للتمور المهرجان الدولي الث  تنظيم  عبد الوهاب زايد، إنه تم من جهته، قال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
د من الدول الزراعي خالل السنوات الماضية في عداألردنية بهذا المستوى؛ أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

 العربية.
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(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم 2019 – 2015وأضاف "كان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية ( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 2019 - 2017الثالث على التوالي )

 والمتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سم

سامح الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي 

وأكمل "وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان  رئيس مجلس أمناء الجائزة". 

ول اع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهنجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية، والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقط

كما أشاد زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة  على وجه الخصوص".

دة في رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية المتح اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن

وأضاف أن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ  دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. 

ى لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستو مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول  65

 الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة. 

آخر  صصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرضكما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخ

فس اما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتن

 2019أكتوبر  16م بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يو 

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر 
 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.

جمعية التمور االردنية أنور حداد، أن هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة واكد رئيس 
االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 

 م هذا المحصول من خالل هذه الجائزه.يشكل رافعة في دع

 

 



 
 

 

 

 

 

مور توجاءت فعاليات المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية ال
ئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب ر   األردنية في العاصمة األردنية عمان،

  بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق

ادة الدكتور ملكة األردنية الهاشمية، وسعانتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالم
دير م عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد

 جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن.
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 االعالن عن مهرجان التمور الثاني 
بالمئة من  14 والبيئة ابراهيم الشحاحدة عدد أشجار النخيل المنتجة لتمور المجهول بنحو نصف مليون شجرة، تحظى بنحووزير الزراعة  قدر

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي اليوم االحد، لإلعالن عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية الذي تنظمه وزارة  عالمي.اإلنتاج ال
الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عمان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

 تشرين األول المقبل. 18إلى  16شؤون الرئاسة في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من الوزراء وزير 
 

يخية بين ر وقال الشحاحدة: إن هذا المهرجان يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية، تأكيدًا لعمق العالقات األخوية والتا
لمتحدة، داعيا للتفاعل االيجابي مع المشاركين من منتجي التمور وشركات تسويق وتغليف وتصنيع التمور األردن ودولة اإلمارات العربية ا

وشركات انتاج وتسويق مدخالت زراعة التمور واصحاب المشاتل وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور وخبراء وقاية النخيل من االمراض 

 واآلفات.
 

ة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عبد الوهاب زايد، أن عدد المشاركين في المهرجان الذين يمثلون أربع دول وبين أمين عام جائزة خليفة الدولي
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، خصوصًا تمور المجهول لما  45عربية، هي االردن ومصر والسودان واالمارات، يبلغ 

 جية على المستوى الدولي.استراتييمثله هذا الصنف من أهمية 
ويشتمل المهرجان على ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثا وأكاديميا متخصصا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر 

جي التمور األردنية نتما توصل اليه البحث العلمي، باإلضافة إلى إطالق أول مسابقة للتمور األردنية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين وم
 وتكريم الفائزين خالل افتتاح المهرجان.

 

مليون  100واكد رئيس جمعية التمور األردنية أنور حداد، أن قطاع التمور يشكل رافعة للزراعة الوطنية، حيث يصدر األردن سنويا ما قيمته 
 بالمئة. 80لتمور بنسبة تصل إلى ادرات األردن من اآالف فرصة عمل، متوقعًا أن ترتفع ص 8إلى  5دوالر، ويوفر هذا القطاع بين 

ة دوعرض مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، للدراسات التي يجريها المركز للنهوض بهذا القطاع ورفع سويته وزيا
 االنتاجية.

  6890786-com/arab/postsa.-https://sabq 

 

 

https://www.alwakeelnews.com/Story/t/5818/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://sabq-sa.com/arab/post-6890786
https://sabq-sa.com/


 
 

 

 

 

 أكتوبر 16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

 ةبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق المهرجان الدولي الثاني للتمور األردني
لتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية أكتوبر القادم باالردن اضافة الى مسابقة ل 16

  .وتكريم الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية

بحضور معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة االردنية عمان 
 دصحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان و سعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة األردنية الهاشمية وسعادة الدكتور عب

ار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد مدير جمعية الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتك
  .التمور األردنية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المقيمين باألردن

ن دولة ية بيوقال معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني أن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخ

بين البلدين الشقيقين لهذه  10/3/2019اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
  .بالمئة من اإلنتاج العالمي 14الغاية مشيرا الى ان إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوالي 

لدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي من جهته قال سعادة ا
مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل

نظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار والدولي يأتي ت
 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي /

/ بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي / / باإلضافة2019
ت اخليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقو 

خ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل المسلحة ودعم سمو الشي
  .نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة
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ون وتحقيق ضمان نجاح هذا التعاواشار الى ان سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم ل
  .تلك األهداف السامية والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص

ة لتنظيم وزير شؤون الرئاس كما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
مر تالمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع نخيل ال

  .بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور  65ة بلغ واضاف "أن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثاني
 المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية

  .مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة

ا يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم لعرض كم
  . آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية

النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر  وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع
 .المجهول على وجه الخصوص وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية

-5737835/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86https://www.egysaudi.com/world/
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 االعالن عن مهرجان التمور الثاني 
بالمئة من  14 النخيل المنتجة لتمور المجهول بنحو نصف مليون شجرة، تحظى بنحو والبيئة ابراهيم الشحاحدة عدد أشجاروزير الزراعة  قدر

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي اليوم االحد، لإلعالن عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية الذي تنظمه وزارة  اإلنتاج العالمي.
زراعي في عمان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار ال

 تشرين األول المقبل. 18إلى  16الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من 
 

ية بين الغاية، تأكيدًا لعمق العالقات األخوية والتاريخوقال الشحاحدة: إن هذا المهرجان يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لهذه 
األردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة، داعيا للتفاعل االيجابي مع المشاركين من منتجي التمور وشركات تسويق وتغليف وتصنيع التمور 

تاج التمور وخبراء وقاية النخيل من االمراض وشركات انتاج وتسويق مدخالت زراعة التمور واصحاب المشاتل وخبراء زراعة النخيل وان

 واآلفات.
 

ع دول بوبين أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عبد الوهاب زايد، أن عدد المشاركين في المهرجان الذين يمثلون أر 
زراعة النخيل وإنتاج التمور، خصوصًا تمور المجهول لما مزارعًا وشركة متخصصة ب 45عربية، هي االردن ومصر والسودان واالمارات، يبلغ 

 استراتيجية على المستوى الدولي.يمثله هذا الصنف من أهمية 
ويشتمل المهرجان على ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثا وأكاديميا متخصصا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر 

باإلضافة إلى إطالق أول مسابقة للتمور األردنية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية ما توصل اليه البحث العلمي، 
 الفائزين خالل افتتاح المهرجان.وتكريم 

مليون  100مته واكد رئيس جمعية التمور األردنية أنور حداد، أن قطاع التمور يشكل رافعة للزراعة الوطنية، حيث يصدر األردن سنويا ما قي

 بالمئة. 80لتمور بنسبة تصل إلى آالف فرصة عمل، متوقعًا أن ترتفع صادرات األردن من ا 8إلى  5دوالر، ويوفر هذا القطاع بين 
ة دوعرض مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، للدراسات التي يجريها المركز للنهوض بهذا القطاع ورفع سويته وزيا

 االنتاجية.
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 2019أكتوبرانطالق مهرجان الدولي الثاني للتموراألردنية 
 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
. بمكرمة من سمو الشيخ 2019أكتوبر  18-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

 منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 دجاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور السي
حمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة أحمد علي م

مثلي مالدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من 
 نظمات الدولية المقيمين باألردن.الم

المهرجان جاء ليؤكد عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية  وأضاف معالي الوزير بأن
كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية.  10/3/2019في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 

مور ت يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج المملكة من
 من اإلنتاج العالمي. %14المجهول حوالي 

 

 



 
 

 

 

 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي الذي حققته من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين 
يأتي  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي والدولي

للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي خالل  تنظيم المهرجان الدولي الثاني
(، باإلضافة 2019 – 2015السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 2019 - 2017نية للعالم الثالث على التوالي )إلى مهرجان التمور السودا
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى   نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ من
تقديم  يآل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تأل جهدًا ف

نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور كافة التسهيالت والدعم لضمان 
 األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص.

 sd.net/ar/single?id=381155-http://suna 
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بدعم  2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

 
 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

 عي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنيةتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزرا

 إبراهيم الشحاحدة: المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير التمور األردنية• 

 باحث مشارك في الندوة العلمية 20مزارع وشركة منتجة من أربع دول عربية و  65عبد الوهاب زايد: • 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019ة الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردني
تشرين  18-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات  . بمكرمة2019األول/أكتوبر 
 العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال

شي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب عّمان بحضور سعادة أحمد علي محمد البلو 

لتمور ا زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية
 ت الدولية المقيمين باألردن.األردنية، وعدد من ممثلي المنظما

http://www.almrkeb.com/index.htm


 
 

 

 

 
 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك

الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  بين البلدين الشقيقين لهذه  10/3/2019األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 
 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ

 من اإلنتاج العالمي. %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 

م الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز ونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دع

بقدرتها على التاقلم من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل 

 للعمالة االردنية

ائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام ج

مي يالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقل
ار ور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكوالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتم

 – 2015الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )
( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017لعالم الثالث على التوالي )(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية ل2019

 خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه هللا" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

شيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو ال
 ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية

م لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدع
 من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص.

ة بدولة راء وزير شؤون الرئاسكما أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوز 
لمتحدة في ااإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربية 

الثانية بلغ  دد المشاركين بالمهرجان بدورتهدعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن ع
مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على  65

ة المتحدة. لسودان واالمارات العربيالمستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية ا
كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض 

فرصة تها الثانية إلتاحة الآخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدور 
 2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

 



 
 

 

 

 

وأكد أمين عام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر 

 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.
ة لواكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور االردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحا

راعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات االقتصادية للقطاع الز 
 يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه الجائزه

 http://www.almrkeb.com/newsid=12287.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almrkeb.com/newsid=12287.htm


 
 

 

 

 

 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار  2019أعلنت وزارة الزراعة عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
تشرين األول/أكتوبر  18-16األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة . بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة2019
ل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد جاء ذلك في كلمة المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خال

ليفة خ علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة
لمتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية ا

 المنظمات الدولية المقيمين باألردن

نية دوأضاف الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األر 

بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في  10/3/2019التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ الهاشمية في إطار مذكرة 
 الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج

 من اإلنتاج العالمي %14حوالي المملكة من تمور المجهول 

https://nabd.com/


 
 

 

 

 

اقلم تونوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على ال

 عمالة األردنيةمن القضايا المناخية والموارد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل لل
 

لذي ا من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي

قليمي مستوى اإلحققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على ال
ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت

 2015التوالي ) الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على
 2019 - 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019

-https://nabd.com/s/64525881
-5%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%8668971b/%D8%A7%D9%84%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%B1%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-16-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82

 %D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-2019.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://nabd.com/s/64525881-68971b/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2019..-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1


 
 

 

 

 

 .. 2019أكتوبر  16المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار  2019أعلنت وزارة الزراعة عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
تشرين األول/أكتوبر  18-16بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة الزراعي 
 . بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.2019

مهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد جاء ذلك في كلمة ال

ليفة خ علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة
تمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي الدولية لنخيل ال

 المنظمات الدولية المقيمين باألردن.

ية متحدة والمملكة األردنوأضاف الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية ال
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في  10/3/2019الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 

تاج ملموسًا، إذ يقدر إنالوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا 
 من اإلنتاج العالمي. %14المملكة من تمور المجهول حوالي 

 



 
 

 

 

 

 

لتاقلم اونوه الشحاحده  ان المملكة  تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على 
  راض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة األردنية.من القضايا المناخية والموارد الطبيعية من ا

لذي ا من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي
في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية 

ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 – 2015ية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العرب

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
هللا" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة "حفظه 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

جائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء ال
احدة و  المتحدة في عّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يداً 

 على وجه الخصوص.  من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول

كما أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 
بية المتحدة في لعر اإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات ا

نية بلغ ادعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الث

لى راتيجية عمزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية است 65
تحدة. مالمستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية ال

الم، لعرض عكما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول ال
آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة 

 .2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 

الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمين عام 
 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.

 

 



 
 

 

 

  

االردنية ان هذه الجائزة تشكل قيمة مضافه لمنتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة واكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور 

االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 
 ذه الجائزة.يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل ه
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 أكتوبر  16المهرجان الدولى الثانى للتمور األردنية ينطلق 
 

اإلمارات، ينطلق المهرجان الدولى الثانى بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 
أكتوبر القادم باالردن، اضافة الى مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجى  16للتمور األردنية 

 ة.تعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنيالتمور األردنية وتكريم الفائزين وذلك بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبال

 

، جاء ذلك خالل مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة االردنية عمان بحضور المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردنى خالل مؤتمر صحفى، 
مر زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل الت وأحمد على محمد البلوشى سفير الدولة لدى المملكة األردنية الهاشمية و الدكتور عبد الوهاب

لمقيمين ا واالبتكار الزراعى بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية
 باألردن.
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مهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات وقال المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردنى أن هذا ال
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية مشيرا  10/3/2019العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبى بتاريخ 

 بالمئة من اإلنتاج العالمى. 14ي الى ان إنتاج المملكة من تمور المجهول يبلغ حوال

لذي حققته ا من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى أنه انطالقًا من الموقع الريادى
أتي اج التمور على المستوى اإلقليمى والدولى يدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية فى دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنت

زراعي خالل لتنظيم المهرجان الدولى الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار ا
باإلضافة إلى  2019 – 2015عام الخامس على التوالى السنوات الماضية فى عدد من الدول العربية فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية لل

بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و  2019 – 2017مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالى 
لس لشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ودعم ا

 الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

019/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%https://www.youm7.com/story/2
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-86

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9

-16-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82
 A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/4418260%D8% 
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https://www.youm7.com/story/2019/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/4418260
https://www.youm7.com/story/2019/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/4418260
https://www.youm7.com/story/2019/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-16-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/4418260


 
 

 

 

 

 المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق 16 أكتوبر 2019 
 

 

بالتعاون مع جائزة خليفة  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية  
-16لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة االمارات العربية المتحدة وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة الدولية 

 .2019تشرين األول/أكتوبر  18

اء ذلك ية المتحدة، جبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العرب
في كلمة المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق انتركونتيننتال عّمان بحضور أحمد علي محمد 

ولية لنخيل التمر ة الدالبلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليف
ة يواالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدول

 المقيمين باألردن.
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ة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية وأضاف الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دول
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في  10/3/2019الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ 

ق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إذ يقدر إنتاج الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناط
 من اإلنتاج العالمي. %14المملكة من تمور المجهول حوالي 

تاقلم لونّوه الشحاحده ان المملكة تعمل على دعم الزراعات غير للتقليدية واالصناف ذات العائد االقتصادي المرتفع والتي تمتاز بقدرتها على ا
 رد الطبيعية من اراض ومياه باالضافة لقدرتها على خلق فرص عمل وتشغيل للعمالة االردنيةمن القضايا المناخية والموا

لذي ا من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع الريادي
لعقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى اإلقليمي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل ا

ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت
 – 2015من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي )الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد 

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 2019 - 2017(، باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )2019
المتحدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 

القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ 
ة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عّمان لم تألوا نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائز 

ع اجهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أجل االرتقاء بقط
 وجه الخصوص. النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على

كما أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة 
المتحدة في  ةاإلمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية، ويأتي ذلك ضمن رؤية القيادة في دولة اإلمارات العربي

 دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية لتحقيق التنمية المستدامة. 

مزارعًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصًا تمور المجهول  65مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية بلغ 
جية على المستوى الدولي. يمثلون أربع دول عربية هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتي

 العربية وجمهورية السودان واالمارات العربية المتحدة.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

عالم، لعرض ال كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثًا وأكاديميًا متخصصًا بنخيل التمر من مختلف دول
آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثالث محاور أساسية. باإلضافة إلى إطالق مسابقة للتمور األردنية بدورتها الثانية إلتاحة الفرصة 

 .2019أكتوبر  16للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور األردنية وتكريم الفائزين خالل حفل افتتاح المهرجان يوم 
ام الجائزة حرصه الشديد على العمل مع كافة الشركاء من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمر وأكد أمين ع

 المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية.
ردنية ان هذه الجائزه تشكل قيمة مضافه لمتجات التمور االردنية وهذا سيشكل اثر ايجابي للحالة وأكد م. انور حداد رئيس جمعية التمور اال

االقتصادية للقطاع الزراعي وثمن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم واضاف حداد ان دور االمارات 
 الجائزة.يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل هذه 

 

 

-dhfbsd-19/88717-07-07-27-12-https://www.nebrasnews.com/portal/index.php/2013
fk#.XX4lje9l2eA.facebook 
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 2019أكتوبر  16اني للتمور األردنية ينطلق المهرجان الدولي الث

 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية  2019أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية 
. بمكرمة 2019تشرين األول/أكتوبر  18-16خالل الفترة  لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في كلمة 
د تركونتيننتال عّمان بحضور سعادة أحمد علي محممعالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق ان

ولية لنخيل دالبلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة ال
مدير جمعية التمور األردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية  التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمهندس أنور حداد

 المقيمين باألردن.

 ةوأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيدًا على عمق العالقات األخوية والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملك
بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية. كما يأتي تنظيم هذا  10/3/2019وظبي بتاريخ األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بأب

 ذالمهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوصًا تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطورًا ملموسًا، إ
 ج العالميمن اإلنتا %14يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 
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ريادي لمن جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أنه انطالقًا من الموقع ا

وى اإلقليمي المستالذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على 
ر واالبتكار موالدولي، يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل الت

 – 2015لى التوالي )الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس ع
2019 ،) 

( بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 2019 – 2017باإلضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعالم الثالث على التوالي )
بوظبي يان ولي عهد أوتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نه” حفظه هللا“زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة 
ة المتحدة في بيمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة. وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العر 

ل جعّمان لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية. والعمل يدًا واحدة من أ
 االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور المجهول على وجه الخصوص. 
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