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اعطوني زراعة... أضمن لكم حضارة



المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان

»طيب اهلل ثراه«



الزراعة ليست مجرد لون أخضر يهزم لون  الرمال  األصفر  ولكنها 

ارتباط باألرض وعالقة نبيلة وأصيلة مع تراب الوطن وعنصر من أهم 

عناصر االستمرار إذ ال حضارة وال تقدم بغير استقرار



صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها 



إن كل من عرف المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

عن قرب يدرك أن اهتمامه بالزراعة والبيئة لم يكن أمرًا عاديًا بل 

كان اهتمامه أثيرًا لديه ال يتقدمه إال إيمانه باهلل ثم باالتحاد وقوته 

وازدهار الدولة وتطورها وتقدم المواطن ورفاهيته



الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايـد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



إننا اليوم، ونحن نحتفل بهذه الجائزة، إنما نعبر عن حقيقة واقعة، هي أن دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، قد أصبحت وبحمد اهلل، دولة رائدة في مجال زراعة النخيل، 

على مستوى العالم، يؤكد ذلك، التضاعف المستمر، في أعداد الشجر بالدولة 

والذي يزيد اآلن عن 42 مليون شجرة.



سمو الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس أمناء الجائزة



الفصل األول : مراسيم
الهيكل التنظيمي

عن الجائزة 
اللجنة العلمية

الفصل الثاني : تقارير
التقرير الفني
المؤتمر الصحفي
إحصائيات

الفصل الثالث : نتائج
حفل التكريم
الشخصيات المكرمة
الفائزون

الفصل الرابع : إنجازات
موسوعة جينيس
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كلمة الجائزة
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ولنا كلمة....
المتواضعة  واالنجازات  الال محدود  بالعطاء  حافل  منه سجل  وبقي  عام مضى  نسير خطواته،  وعام  عام مضى 
الطموحات  والى حجم  الجائزة  التي تملكها  الرؤية  إلى وضوح  إذا نظرنا  العالم، خصوصًا  بنظر  والقّيمة  بنظرنا 

الكبيرة والمشروعة التي تعمل من أجل التميز والتفوق.
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ُتْعـَتَبر خطوة في االتجاه الصحيح اختطت لنفسها مبادئ وأهداف وقيم نبيلة 
على طريق النجاح والتميز. تستمد رؤيتها من القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه اهلل(، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
ع ومحب لشجرة نخيل  عام مضى من عمر الجائزة وقد شارك في دورتها األولى 39 باحث ومزارع ومنتج وُمَصـنِّ
التمر من 18 دولة عربية وأجنبية حققت فيها دولة اإلمارات أعلى نسبة مشاركة وحصدت 50 ٪ من عدد الجوائز، في 
حين كانت اإلمارات والجائزة على موعد آخر مع حصد األرقام القياسية من خالل فوز الدولة بالمركز األول بأكبر عدد 
مزروع من أشجار نخيل التمر بين دول العالم، وذلك بحسب موسوعة جينيس لألرقام القياسية العالمية، حيث 
بلغ العدد إلى أكثر من 42 مليون نخلة مزروعة على أرض اإلمارات، وها نحن اليوم نعيش عصر التمكين والوفاء 
لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه اهلل( تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(. وعدًا وعهدًا أن نهتدي به في مسيرتنا على طريق النجاح والتميز.

األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

أبوظبي مارس 2009 





الفصل األول



مراسيم
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نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الوزارات وصالحيات  اختصاصات  1972 في شأن  لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعلى  الدستور،  على  االطالع  بعد 
الوزراء والقوانين المعدلة له، وإيمانا منا بأهمية شجرة نخيل التمر، وتشجيعًا للمحافظة على الثروات الطبيعية، 
الوزراء،  وموافقة مجلس  الوزراء،  الدولة لشؤون مجلس  وزير  ما عرضه  وبناء على  الخضراء،  الرقعة  واإلكثار من 

رسمنا بما هو آت:

المادة )1(
تنشأ جائزة سنوية تسمى )جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر(، ومقدارها )2،100،000 ( درهم.

المادة )2(
تهدف الجائزة لتحقيق اآلتي:

1-  تعزيز مكانة الدولة في مجال األبحاث، التي تبرز دورها كرائد في مجال نخيل التمر.
2- تشجيع العاملين في مجال زراعة نخيل التمر سواء من الباحثين أو المزارعين أو المصدرين أو المؤسسات.

3- دعم البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل من جميع جوانبها.
4- تكريم الشخصيات العامة في مجال نخيل التمر، على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

5-  تنمية التعاون بين الجهات المختلفة التي تتعامل في هذا المجال من )أبحاث وإكثار وزراعة وصناعة للمنتجات 
التي تعتمد على نخيل التمر كمادة أساسية في المنتجات النهائية(.

مرسوم اتحادي رقم )15( لسنة 2007 م 
بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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6- نشر ثقافة االهتمام بثقافة نخيل التمر على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

المادة)3(

تمنح الجائزة المشمولة بحكم المادة )1( من هذا المرسوم إلى:
1- المؤسسات العاملة في مجال شجرة نخيل التمر.
2- الباحثين والعاملين المتميزين في هذا المجال.

المادة )4(
يخصص للجائزة مبلغ )2،500،000( درهم منها )400( ألف درهم مصاريف تأسيس تصرف لمرة واحدة في السنة األولى 

،ثم تكون الميزانية الجارية لها بعد ذلك مبلغ )2،100،000( مليون درهم.

المادة)5(
يشكل للجائزة مجلس أمناء بقرار صادر عن سمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويختص المجلس باآلتي:

1-  رسم السياسة العامة ألنشطة الجائزة.
2- وضع معايير منح الجائزة .

3- وضع النظام المالي واإلداري للجائزة .
4- تحديد أعداد وأشخاص كل مستحق للجائزة على النحو المبين في المادة )3( من هذا المرسوم.

5-  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا الحتياجات أعمال الجائزة.
6- اعتماد الحساب الختامي للجائزة.
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7- أية اختصاصات أخرى ذات صلة مباشرة باالختصاصات السابقة.

المادة )6(
تشكل اللجنة المنظمة لمنح الجائزة بقرار من مجلس األمناء، وتختص اللجنة باآلتي:

1-  إدارة الجائزة.
2- اإلشراف على تنفيذ السياسة العامة المعتمدة من مجلس األمناء ألنشطة الجائزة.

3- وضع النظام األساسي وشروط الترشيح لكل مجال من مجاالت الجائزة.
4- اقتراح األنشطة والفعاليات التي تنبثق عن الجائزة.

5- وضع نموذج طلب الترشيح.
6- وضع معايير تقييم األعمال والترشيحات المقدمة.

7- متابعة أعمال وتقارير اللجان الفرعية واعتمادها.
8- اختيار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية.

9- إعداد الترتيبات الخاصة بحفل توزيع الجوائز وتمثيلها في الداخل والخارج، وتحديد الجهات المدعوة.
10- تقدير مكافآت أعضاء لجان التحكيم.

11- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للجائزة.
12- أية اختصاصات أخرى تسند إليها من مجلس األمناء.
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المادة )7(

تشكل كل سنه لجان تحكيم بقرار من مجلس األمناء، بناء على اقتراح اللجنة المنظمة،
وتختص اللجان باآلتي:

1-  عملية التقييم.
2- إعطاء الرأي االستشاري حول المرشحين.

3- رفع التقارير لرئيس اللجنة المنظمة. 

المادة )8(
يصدر مجلس األمناء القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة )9(
 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد آل نهيان        
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة        

          
صدر في 1 ربيع األول 1428هـ  الموافق 20 مارس 2007 م
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نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 
والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )4( لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون 
الرئاسة، وعلى المرسوم االتحادي رقم )15( لسنة 2007 بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبناء على ما عرضه 

وزير شؤون الرئاسة، أصدرنا القرار اآلتي: 

المادة األولى
يشكل مجلس ألمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من:
1- سعادة الدكتور/ هادف جوعان الظاهري – مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

2- سعادة الدكتور/ جاك ضيوف – مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة لهيئة األمم المتحدة.
3- سعادة الدكتور/ سالم اللوزي– المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

4- سعادة المهندس/ راشد محمد خلفان الشريقي– مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
5- سعادة المهندس / سعيد سالم مسري الهاملي– مدير عام شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل.

6- سعادة / زهير أبو األديب– المستشار الزراعي لصاحب السمو رئيس الدولة.
7- الدكتور / هالل حميد ساعد الكعبي– جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007
في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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8-  الدكتور / عبد الوهاب زايد – برنامج األمم المتحدة الغذائي.
- يسمي المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.

- يسمي رئيس اللجنة مقـــررًا لها.
- لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يرى االستعانة بهم سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

المادة الثانية
يمارس مجلس األمناء المشمول بحكم المادة األولى االختصاصات المقـــررة له والمنصوص عليها في المرسوم 
االتحادي رقم )15( لسنة 2007 بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بما في ذلك تشكيل اللجنة المنظمة لمنح 

الجائزة.

المادة الثالثة
 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

خليفة بن زايد آل نهيان         
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة        

  
صدر في 16  جمادى اآلخرة  1428هـ  الموافق  1  يوليو 2007 م
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رئيس مجلس األمناء 
بعد االطالع على المرسوم االتحادي رقم  )15( لسنة 2007م ، في شأن إنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،

وعلى قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007م ، في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
،

وعلى موافقة مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بجلسته 7 أبريل 2008م.
قـــرر:

المادة األولى
تعريفات 

يقصد بالمصطلحات الواردة في النظام األساسي الخاص بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر مايلي :
الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة .

اإلمارة : إمارة أبو ظبي .
الجائزة : جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .

المجلس : مجلس أمناء الجائزة .
الرئيس : رئيس مجلس األمناء .

األمين العام : أمين عام الجائزة . 

قرار رئيس مجلس األمناء رقم ) 1 ( لسنة 2008 م 
في شأن

النظام األساسي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
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المادة الثانية
القيمة المالية للجائزة 

الجائزة  فئات  مختلف  على  ،موزعة  إماراتي  درهم  ألف  ومائة  مليونان   )2،100،000( للجائزة  السنوية  المالية  القيمة  
والمصاريف التشغيلية السنوية .

المادة الثالثة
دورة الجائزة  

تنظم الجائزة بشكل دوري في كل سنة ميالدية ، وتحدد القواعد التي يعتمدها مجلس األمناء تاريخ البدء في 
قبول طلبات الترشيح للجائزة ونهايته وإعالن أسماء الفائزين.

المادة الرابعة
تهدف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى ما يلي  

1-  تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميا في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل.
2-  تشجيع العاملين في قطاع زراعة نخيل التمر من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات 

والجمعيات والهيئات المختصة .
3- دعم البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل في جميع جوانبها .

4- تكريم الشخصيات العاملة في مجال نخيل التمر ، على المستوى المحلي ، واإلقليمي  والدولي .



28

5-  تنمية التعاون بين الجهات المختصة العاملة في هذا المجال ، من أبحاث ، وإكثار ، وزراعة ، وصناعة للمنتجات 
التي تعتمد على نخيل التمر كمادة أساسية في المنتجات النهائية .

6- نشر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على  المستوى المحلي واإلقليمي  والدولي .
7- توطين المعرفة المختصة بنخيل التمر عير تقديم المنح الدراسية .

8- إبراز مفردات النخلة التراثية كجزء من الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
9- دعم وتشجيع االختراعات والتقنيات العلمية ذات الصلة بنخيل التمر .

المادة الخامسة
الفعاليات المصاحبة للجائزة 

ــ  يتم عقد الفعاليات التالية التي تصاحب إعالن الجائزة :
1- المؤتمر الدولي لنخيل التمر : مرة كل ثالث سنوات  .
2- المعرض الدولي للنخيل والتمور: مرة كل سنتين .

3- ندوات وورش عمل متخصصة : كلما دعت الحاجة الى ذلك .
4- مبادرات ومشروعات جديدة في مجال النخيل والتمور.

الجائزة  التي هي مقر  النخيل والتمور  ، ووحدة دراسات وبحوث تنمية  بالعين  النخيل  5-  زيارات ميدانية لواحات 
وأيضًا مقر الشبكة العالمية لنخيل التمر ، والمركز اإلقليمي للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ، وجمعية 

أصدقاء النخلة. 
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المادة السادسة
مجلس األمناء واختصاصاته 

للجائزة مجلس أمناء يتألف من تسعة أعضاء يتم تشكيله بموجب قرار يصدر عن صاحب السمو رئيس الدولة، 
أعضاء  بين  من  للجائزة  عام  أمين  بتسمية  األمناء  مجلس  رئيس  ويقوم   ، المجلس  رئيس  اسم  القرار  ويحدد 

المجلس  .
ويمارس مجلس األمناء االختصاصات  التالية :

1-  وضع السياسات العامة للجائزة في ضوء أهدافها ، كما حددها مرسوم إنشائها .
2- وضع معايير منح الجائزة .

3- وضع النظام المالي واإلداري للجائزة .
4- تحديد أعداد وأشخاص كل مستحق للجائزة على النحو المبين في المادة )3( من مرسوم إنشائها .

5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا الحتياجات أعمال الجائزة .
6- اعتماد الحساب الختامي للجائزة .

7- أية اختصاصات أخرى ذات صلة مباشرة باالختصاصات السابقة .
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المادة السابعة
اجتماعات مجلس األمناء 

1-   يجتمع مجلس األمناء بدعوة من رئيسه ، مرة على األقل في كل عام ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور 
نصف أعضائه على األقل .

2-  تصدر قرارات مجلس األمناء باألغلبية المطلقه للحاضرين .
3-   يجوز عقد اجتماعات مجلس األمناء بطريقة الدائرة التلفزيونية المغلقة  )Conference Video ( ، ويعد العضو 

المشترك بهذه الطريقة حاضرا .
4- يجوز في حالة تعذر  عقد االجتماع الدوري للمجلس أن تتخذ قراراته بالتمرير .

5-  يقوم مقـــرر مجلس األمناء بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعرض على رئيس المجلس العتماده 
ثم يرسله مع دعوة لحضور االجتماع الى أعضاء المجلس قبل شهر كامل على األقل من موعد االجتماع.

6-  تدار اجتماعات مجلس األمناء باألسلوب المتعارف عليه وهو كالتالي :
     اعتماد جدول األعمال ، اعتماد محضر االجتماع السابق ، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول األعمال ، واتخاذ 

القرارات المناسبة بشأنها ، مناقشة ما يستجد من أمور .
     ويقوم مقـــرر مجلس األمناء بإرسال محضر كل اجتماع الى أعضاء المجلس ، وذلك قبل شهر على األقل من 

موعد   االجتماع التالي .
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المادة الثامنة
األمانة العامة للجائزة 

1-  األمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للجائزة ، وتقوم بتخطيط وتنسيق وتنفيذ أنشطة الجائزة المختلفة.
2- تتبع األمانة العامة مجلس األمناء مباشرة .

3-  يرأس األمانة العامة للجائزة ، أمين عام يختاره رئيس مجلس األمناء من بين أعضاء المجلس ، ومن المقيمين 
بالدولة ، حتى يتاح له الوقت الكافي للقيام بمهامه .

كافة  في  للمساعدة  اعتبارية  أو شخصية  عادي  بأي شخص  مؤقتة  بصفة  االستعانة  للجائزة  العامة  4-  لألمانة 
أعمال اللجان .

المادة التاسعة
اللجان الدائمة 

يشكل مجلس األمناء اللجان الدائمة التالية التي  تتبع األمانة العامة للجائزة :

أ- اللجنة العلمية 
- اختيار أسماء هيئة  المحكمين لمختلف فئات الجائزة .

- وضع معايير و شروط الترشيح لنيل مختلف فئات الجائزة، تمهيدا العتمادها من مجلس األمناء .
- وضع شروط الحصول على منح بحثية ، تمهيدا العتمادها من مجلس األمناء .
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-  اختيار أسماء الفائزين بمختلف فئات الجائزة ، تمهيدا العتمادها من مجلس األمناء .
 وتتألف اللجنة العلمية من )5 ( خبراء متخصصين في مختلف جوانب النخيل والتمور ، وال يشترط فيهم التفرغ 
للعمل في اللجنة ، إذ يمكن التواصل بين األعضاء باستخدام سبل االتصال المتوفرة )الفاكس ، البريد اإللكتروني 
أمور  يمكنه من تسيير  الدولة حتى  يكون مقيما في  أن  ينبغي  اللجنة خبير  ويرأس   ،) السريع  الخاص  البريد   ،
اللجنة بسهولة ويسر ، وترفع اللجنة العلمية تقريرها الى أمين عام الجائزة ، تمهيدا لعرضه على مجلس األمناء 

لالعتماد .
المكونون لها على مكافأة مالية يتم تحديدها من قبل رئيس  الخبراء  العلمية وكذلك  اللجنة  يحصل أعضاء 

مجلس األمناء على ضوء اقتراح من األمين العام للجائزة .

ب- اللجنة اإلدارية والمالية 
، وترفع تقريرها الى األمين العام للجائزة   ويرأسها خبير، وتتولى اللجنة تصريف األمور اإلدارية والمالية للجائزة 

تمهيدا للعرض  على مجلس األمناء .

ج- اللجنة اإلعالمية 
يرأسها خبير إعالمي ويقوم بالمهام التالية :

- رسم الصورة المالئمة للجائزة ، والعمل على الحفاظ عليها عن طريق نشر أخبارها ، وإبراز فعاليتها ومنجزاتها 
.
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- إعداد موقع للجائزة على شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت (.
-  إصدار مجلة الجائزة )والتي تضم أخبارها ، وانجاراتها ، والبحوث الفائزة ، والمنح البحثية المقدمة وكافة األمور 

األخرى     المتعلقة بها(.
- القيام بدور العالقات العامة للجائزة .

- بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات اإلعالمية .
- اإلشراف على حفل تكريم الفائزين بفئات الجائزة .
- إعداد حملة للتعريف بالجائزة داخل وخارج الدولة .

المادة العاشرة 
على جميع الجهات المعنية  تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه

و ينشر في الجريدة الرسمية .

نهيان مبارك آل نهيان        
رئيس مجلس  أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر       

        
صدر في  26 ربيع الثاني 1429  هــــ الموافق 2 مايو  2008
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قرار  رئيس مجلس األمناء رقم ) 2 ( لسنة 2008م
في شأن

الهيكل التنظيمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

رئيس مجلس األمناء 

بعد االطالع على المرسوم االتحادي رقم  )15( لسنة 2007م ، في شأن إنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،
وعلى قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007م ، في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

،
وعلى قرار رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رقم )1( لسنة 2008م،في شأن النظام األساسي 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
 وعلى موافقة مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بجلسته 7 أبريل 2008م.
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قـــرر
المادة األولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والمرفق بهذا القرار.

المادة الثانية 
على جميع الجهات المعنية  تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه 

وينشر في الجريدة الرسمية .

نهيان مبارك آل نهيان        
رئيس مجلس  أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر       

        
صدر في  26 ربيع الثاني 1429هــــ الموافق 2 مايو  2008
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الهيكل التنظيمي



37

الرئيس الفخري للجائزة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة ، حفظه اهلل

سمو  الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
رئيس مجلس األمناء

مجلس األمناء

أمين عام مجلس األمناء / مقـــرر المجلس

اللجنة اإلدارية والمالية اللجنة اإلعالميةاللجنة العلمية

- مجلة الجائزة
- الموقع اإللكتروني

- العالقات العامة

سكرتارية تنفيذية
- محاسب
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قرار رئيس مجلس األمناء رقم ) 3 ( لسنة 2008 م
في شأن 

تسمية أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رئيس مجلس األمناء 

بعد االطالع على المرسوم االتحادي رقم  )15( لسنة 2007م ، في شأن إنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،
وعلى قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007م ، في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

،
وعلى قرار رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رقم )1( لسنة 2008م،في شأن النظام األساسي 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
وعلى موافقة مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بجلسته 7 أبريل 2008م.
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قـــرر

المادة األولى
عاما  أمينا  التمر  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  مقـــرر مجلس   ، زايد  الوهاب  / عبد  الدكتور  األستاذ  يسمى 

للجائزة .

المادة الثانية 
على جميع الجهات المعنية  تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، 

نهيان مبارك آل نهيان        
رئيس مجلس  أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر       

        
صدر في  26 ربيع الثاني 1429هــــ الموافق 2 مايو  2008
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رئيس مجلس األمناء 
بعد االطالع على المرسوم االتحادي رقم  )15( لسنة 2007م ، في شأن إنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .

وعلى قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007م ، في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
،

وعلى قرار رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رقم )1( لسنة 2008م،في شأن النظام األساسي 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،

وعلى موافقة مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بجلسته 7 أبريل 2008م.

قـــرر

المادة األولى
تشكيل اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على النحو التالي :

رئيسًا  أ.د نومارن لوني / كندا   
عضوًا أ.د هاري سون هيوز / أمريكا   

عضوًا  أ.د فرانسيس مارتي / فرنسا   
عضوًا  أ.د عبد اهلل وهابي  / الفاو   
عضوًا د.حسن شبانة / الشبكة الدولية  

قرار رئيس مجلس األمناء رقم )4( لسنة 2008
في شأن تشكيل اللجنة العلمية وتعيين رئيس اللجنة اإلدارية والمالية 

وتعيين رئيس اللجنة اإلعالمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
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المادة الثانية 
تعيين الدكتور/ هالل حميد ساعد الكعبي ، رئيسا للجنة اإلدارية والمالية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

المادة الثالثة
 تعيين المهندس / عماد محمد سعد ، رئيسا للجنة اإلعالمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .

المادة الرابعة
 على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . 

نهيان مبارك آل نهيان        
رئيس مجلس  أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر       

        
صدر في  26 ربيع الثاني 1429هــــ الموافق 2 مايو  2008 م
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قرار رئيس مجلس األمناء  رقم )6( لعام 2008 
في شأن

تفويض أوجه الصرف من ميزانية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رئيس مجلس األمناء 
بعد االطالع على المرسوم االتحادي رقم  )15( لسنة 2007م ، في شأن إنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،

وعلى قرار رئيس الدولة رقم )2( لسنة 2007م ، في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
،

وعلى قرار رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رقم )1( لسنة 2008م ، في شأن النظام األساسي 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،

وعلى قرار رئيس مجلس أمناء الجائزة رقم )2( لسنة 2008م في شأن الهيكل التنظيمي لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر .

وعلى قرار رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رقم )3( لسنة 2008م في شأن تسمية أمين عام 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .

قـــرر

المادة األولى
يفوض الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس أمناء الجائزة ، والدكتور عبد الوهاب زايد ،عضو مجلس  
األمناء/ األمين العام ، مجتمعين العتماد أوجه الصرف من ميزانية الجائزة بما في ذلك رواتب ومكافآت الموظفين 

العاملين بالجائزة .
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المادة الثانية
يكلف الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس أمناء الجائزة ، والدكتور عبد الوهاب زايد ،

 عضو مجلس األمناء / األمين العام ، مجتمعين بالتوقيع على جميع الشيكات التي تصدر عن الجائزة .

المادة الثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه

وينشر في الجريدة الرسمية.

نهيان مبارك آل نهيان       
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر       

صدر في  27  شوال 1429هــــ الموافق 26 أكتوبر 2008
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الجائزة





جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

تأسست الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه اهلل” بالمرسوم االتحادي رقم 15 / 2007م بتاريخ 20 مارس 2007م وبالقرار 
الجائزة،  االتحادي رقم 2 / 2007 بتاريخ 7 يوليو 2007 بشأن تحديد أعضاء مجلس أمناء 
وفي السابع من أبريل 2008م شهد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم 
العاصمة  في  اإلمارات  قصر  بفندق  األمناء،  مجلس  رئيس  العلمي،   والبحث  العالي 
أبوظبي حفل إطالق “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر” وسط اهتمام إقليمي ودولي 
بشجرة نخيل التمر والمستقبل االستراتيجي للتمور كسلعة غذائية متوازنة واعتباره 
ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية المستدامة التي يقودها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”. 
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الرسالة
َمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تقديرًا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة  ُصمِّ
اإلمارات العربية المتحدة “حفظه اهلل” للشجرة المباركة والعاملين في قطاع نخيل التمر سواء في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وأي دولة أخرى حول العالم وذلك احتفاء بالجهود المتميزة التي ُتْبَذل لتطوير قطاع النخيل من 

أجل تنمية مستدامة لنا ولألجيال القادمة.

المهمة
أو  أفرادًا  كانوا  سواء  والمصدرون  والمزارعون  الباحثون  التمر:  نخيل  زراعة  مجال  في  العاملين  تشجيع   -1

مؤسسات.
2- تكريم الشخصيات المؤثرة في صناعة وزراعة التمر على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

الرؤيـــة
1- تعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة عربيًا ودوليًا في مجال أبحاث نخيل التمر.

2- تدعيم األبحاث المتعلقة بتطوير النواحي المختلفة لصناعة نخيل التمر.
3-  إقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بين الجهات المختلفة الضالعة بصناعة نخيل التمر والسيما في مجاالت اإلنتاج 

والمعالجة والتسويق والمنتجات التي يمثل التمر فيها مكونًا أساسيًا والحفاظ على استمرار هذا التعاون.
4-نشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
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األهـداف
1- تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل.

والمؤسسات  والمصدرين  والمنتجين  والمزارعين  الباحثين  من  التمر  نخيل  زراعة  قطاع  في  العاملين  2-  تشجيع 
والجمعيات والهيئات المختصة.

3- دعم البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل في جميع جوانبها.
4- تكريم الشخصيات العاملة في مجال نخيل التمر، على المستوى المحلي، واإلقليمي والدولي.

5-  تنمية التعاون بين الجهات المختصة العاملة في هذا المجال، من أبحاث، وإكثار، وزراعة، وصناعة للمنتجات التي 
تعتمد على نخيل التمر كمادة أساسية في المنتجات النهائية.

6- نشر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
7- توطين المعرفة المتخصصة بنخيل التمر عبر تقديم المنح الدراسية.

8- إبراز مفردات النخلة التراثية كجزء من الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
9- دعم وتشجيع االختراعات والتقنيات العلمية ذات الصلة بنخيل التمر. 
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فئات الجائزة وقيمتها
تنظم الجائزة بشكل دوري كل سنة ميالدية، وتتكون من شهادة تقدير ودرٍع تذكارية ومبلغ مالي قدره 4،200،000 أربعة 

ماليين ومائتا ألف درهم إماراتي موزعة على فئات الجائزة الخمس، باإلضافة إلى مصاريف وخدمات أمور الجائزة. 
 وتنقسم الجائزة إلى خمس فئات وهي على النحو التالي:

1- فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور 
ــ يحصل الفائز األول على مبلغ وقدره 000 ،300 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.

ــ يحصل الفائز الثاني على مبلغ وقدره 200،000 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.
2- فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور 

ــ يحصل الفائز األول على مبلغ وقدره 000 ،300 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.
ــ يحصل الفائز الثاني على مبلغ وقدره 200،000 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.

3- فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
ــ يحصل الفائز األول على مبلغ وقدره 000 ،300 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.

ــ يحصل الفائز الثاني على مبلغ وقدره 200،000 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.
4- فئة أفضل مشروع تنموي متميز في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور

ــ يحصل الفائز األول على مبلغ وقدره 000 ،300 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.
ــ يحصل الفائز الثاني على مبلغ وقدره 200،000 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.

5- فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور
ــ يحصل الفائز على مبلغ وقدره 300،000 درهم + درعًا تذكارية وشهادة تقدير.
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اختيار الفائزين
لجنة  بواسطة  الجائزة  بفئات  الفائزين  والجمعيات...(  الهيئات  أو  الشركات  أو  المؤسسات  أو  )األفراد  اختيار  يتم 
لجنة  تتخذ  أن  العالم، على  عبر  التمر  بنخيل  المختصين  والعلماء  الخبراء  نخبة من  مؤلفة من  دولية  تحكيم 
التحكيم قراراتها باإلجماع. وفي حال عدم توصل لجنة التحكيم باإلجماع لصالح أي من المرشحين فلها أن تتخذ 

قرارها بأصوات أغلبية األعضاء الحضور.

الجهات التي ُتمَنح لها الجائزة
الجائزة مفتوحة لألفراد أو مجموعات األفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني 
والهيئات الحكومية والخاصة التي تقوم بأعمال متميزة ذات نتائج مباشرة وفعالة في مجال نخيل التمر. ويجوز 
ألي جهة أن ترشح نفسها دون أي تزكية من أي جهة أو شخص. تمنح الجائزة ألي )فرد، شركة، هيئة( مرة واحدة فقط 

في نفس الفئة.
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مزايا الجائزة
ُيْمَنح الفائز شهادة تقدير  ودرعًا تذكارية ومبلغًا ماليًا ضمن حفل فاخر يقام في العاصمة أبوظبي، كما يمكن 
والتسويقية  الدعائية  المواد  على  الجائزة  شعار  استخدام  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  على  للحاصلين 
على  للحاصلين  يحق  حين  في  الجائزة.  على  حصولهم  تاريخ  من  تبدأ  أعوام  ثالثة  أقصاها  لمدة  بهم  الخاصة 
لها  التقدم  يمكن  والتي  الفئة  نفس  عدا في  ما  التالية  الدورة  الجائزة في  لنيل  الترشح  فئاتها  بإحدى  الجائزة 
مرة أخرى بعد مرور ثالث دورات قادمة من تاريخ حصولهم على الجائزة. حيث تمنح جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر التقدير والتميز للفائزين بفئاتها المختلفة، كما سيتم التعريف ايجابيًا بالفائزين من خالل وسائل اإلعالم 

المختلفة المحلية والدولية باإلضافة إلى مجلة الجائزة وموقعها على شبكة اإلنترنت. 
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الشروط العامة
اإللكتروني  الموقع  الترشيح من خالل  استمارة  تحميل  يمكن  العالم،  أنحاء  كافة  الترشيح من  1-  تقبل طلبات 
السيرة  من  نسخة  تقديم  مع  االنجليزية.  باللغة  أو  العربية  باللغة  إما  وملئها  اإلنترنت  شبكة  على  للجائزة 

الذاتية للمرشح، وصورة من جواز السفر وثالث صور شخصية.
.)CD( 2-  إرفاق نسختين من العمل أو البحث المرشح، واحدة أصلية مع نسخة إلكترونية

للجائزة  العامة  األمانة  تفز، بل تودع في مقر  أم لم  إلى أصحابها سواء فازت  الترشيح  أي من ملفات  3-  ال تعاد 
بمدينة العين.

4- يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوَف الشروط.

برنامج الجائزة
  فترة تقديم طلبات الترشيح من 1 يونيو لغاية 30 سبتمبر 2009 م.

بعد ذلك تجري عملية فرز وتصنيف الطلبات المستوفية للشروط خالل الفترة من 1 ولغاية 31 أكتوبر 2009 م. 
في حين تبدأ لجنة التحكيم بتقييم طلبات الترشيح خالل الفترة من 1 نوفمبر لغاية 31 ديسمبر 2009 م.

بينما يكون تقييم نتائج االختبار خالل الفترة من 1 ولغاية 31 يناير 2010 م. 
على أن تعلن أسماء الفائزين في األسبوع األول من شهر فبراير 2010 م.

وحفل تكريم الفائزين خالل شهر مارس 2010 م بإذن اهلل.
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المعـايير
1- فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور

1-     أن ال يكون قد سبق للمتقدم نيل أي جائزة أخرى عن )البحث/الدراسة( من أي جهة أخرى حول العالم.
إمكانية  مدى  إبراز  مع  التمر  نخيل  قطاع  وتطوير  تنمية  يخدم  بما  ميدانيًا  )البحث/الدراسة(  تطبيق  2 ــ  إمكانية 

تحويله الى قطاعات أخرى من خالل استعراض حاجة السوق وسهولة استخدامه.
3 ــ  أن يكون )البحث/الدراسة( جديدًا ومتميزًا في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور ومخلفاتها، مع إظهار 
كافة نواحي اإلبداع واالبتكار، وكذلك التركيز على التحديات المصاحبة للعمل من خالل استعراض التطبيقات 

التقنية المستخدمة. 

2- فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور 
1-  يؤخذ حجم المزرعة، وكم اإلنتاج وجودته وتميزه في عين االعتبار.

2- تنوع االنتاج من حيث عدد االصناف المنتجة.
الخف،  عمليات  الوقاية،  التسميد،  برنامج  بالتنقيط،  الري  مثل  االنتاج  في  الحديثة  التقنيات  استعمال  3-  مدى 

التكييس، وعمليات ما قبل وبعد الجني.
4- طريقة عرض وتعليب المنتج.

5- تعطى أهمية خاصة للمنتجات العضوية الصديقة للبيئة.  
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3- فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
1-  نفس المعايير والشروط المعتمدة في فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وانتاج التمور.

2- أن تكون التقنية المكتشفة حديثة ولم تستخدم من قبل وذات تأثير مباشر على عائدات النخيل.
3- يمكن االكتشاف أن يكون صنفًا جديدًا )نخلة أم فحل( يتميز بمواصفات انتاجية عالية ونوعية ثمار فريدة.

4- فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور
1-    يمكن للمشروع أن يكون منفذًا من قبل الهيئات أو المؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص أو المنظمات   الدولية.

أو  النخيل،  مخلفات  أو  التمور.  صناعات  أو  النخيل  زراعة  بواقع  واالرتقاء  المباشر  بالتأثير  المشروع  يتميز  2-  أن 
تسويقها أو ترويجها.

3-   أن يكون المشروع جديدًا بأفكاره وأسلوب تنفيذه.
4-  أن تكون نتائجه أصيلة وفريدة. ويؤخذ بعين االعتبار النقاط التالية:

     - منهجية عمل المشروع وبعده التطبيقي.
    - حجم المشروع والتقنيات الحديثة المستخدمة.

    - إنتاج المشروع وكميات التمور المسوقة محليًا ودوليًا.
5- فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل و إنتاج التمور

تقوم اللجنة العلمية باستعراض أسماء األشخاص، والمؤسسات المترشحة، ويتم اختيار األجدر منها، بناء على الدور 
االيجابي في تنمية قطاع نخيل التمر واألثر االجتماعي في زيادة الوعي واهتمام الناس في الشجرة المباركة.

علمًا بأن هذه الجائزة ال تمنح ألي شخص أو هيئة أو شركة مرتين متتاليتين.
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لجنة التحكيم
تتألف لجنة التحكيم العلمية للجائزة من علماء وخبراء بارزين في المجاالت المختلفة لزراعة نخيل التمر، ويقـــرر  هؤالء 
العلماء والخبراء باإلجماع الفائزين في فئات الجائزة المختلفة. ويقدم كل طلب إلى فريق المقيمين المختص، ويتولى 
التقييم وفقًا  التمر مراجعة كل طلب منفردين ومجتمعين. وسوف تتم عملية  الدولية لنخيل  مقيمو جائزة خليفة 

لمعايير اختيار الفوز بالجائزة المقـــررة سلفًا.

رئيسًا  أ.د نومارن لوني / كندا    
عضوًا أ.د هاري سون هيوز / أمريكا   
عضوًا  أ.د فرانسيس مارتي / فرنسا    
عضوًا  أ.د عبد اهلل وهابي  / الفاو   
عضوًا د.حسن شبانة / الشبكة الدولية  

الســرية
ولن  تامة  بسرية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  إلى  التقدم  بطلبات  المتعلقة  والمواد  المعلومات  كافة  ُتعاَمل 
يطلع عليها أي شخص ما لم يكن ضالعًا بشكل مباشر في عملية الجائزة وفضاًل عما تقدم، يلتزم جميع أعضاء لجنة 
التحكيم واألشخاص الذين تربطهم صلة بعملية منح الجائزة بالتوقيع على اتفاقية عدم اإلفصاح لضمان معالجة كافة 

المعلومات والمواد في إطار من السرية التامة.
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لمزيد من المعلومات
تتخذ الجائزة من وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور )التابعة لجامعة اإلمارات العربية المتحدة( بمدينة 
العنوان  على  الجائزة  أمناء  مجلس  ومقـــرر  عام  أمين  سعادة  باسم  الترشيح  طلبات  ترسل  لها.  مقرًا  العين 

التالي: 

صندوق البريد 82872 العين، اإلمارات العربية المتحدة.
هاتف 7832434 3 00971   فاكس 7832550 3 00971 

 kidpa@uaeu.ac.ae  البريد اإللكتروني
 www.kidpa.ae  الموقع اإللكتروني
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الفصل الثاين





تقارير
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اهلل”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  كريمة  برعاية  الجائزة  تأسست 
بالمرسوم االتحادي رقم 15 / 2007 م بتاريخ 20 مارس 2007م وبالقرار االتحادي رقم 2 / 2007 بتاريخ 7 يوليو 2007 م  بشأن 
تحديد أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وفي السابع من أبريل 2008م شهد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس األمناء، بفندق قصر اإلمارات في العاصمة أبوظبي حفل إطالق 
»جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر« وسط اهتمام إقليمي ودولي بشجرة نخيل التمر والمستقبل االستراتيجي 
للتمور كسلعة غذائية متوازنة واعتباره ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية المستدامة التي يقودها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«.

تقرير أعمال وإنجازات األمانة العامة 
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 مجلس األمناء

بتاريخ 7 آبريل 2008 م تم عقد االجتماع األول لمجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وتمت مناقشة عدة 
مواضيع في مجال تأسيس الجائزة تتلخص: بالنظام األساسي، تعيين أمين عام الجائزة، اعتماد فئات الجائزة مع 
توزيع القيمة المالية، تحديد موعد فتح باب الترشيح، اعتماد شروط الترشيح، اختيار رئيس وأعضاء اللجنة العلمية، 

ترشيح رئيس اللجنة اإلدارية والمالية، ترشيح رئيس اللجنة اإلعالمية، تحديد دورة انعقاد مجلس األمناء .
- تم نشر قرارات سمو رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في الجريدة الرسمية بطلب من 

اإلدارة القانونية باألمانة العامة لمجلس الوزراء.  أرقام القرارات:

- القرار رقم )1( لسنة 2008 م في شأن النظام األساسي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
- القرار رقم )2(  لسنة 2008 م في شأن الهيكل التنظيمي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

- القرار رقم )3(  لسنة 2008 م في شأن تسمية أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
- القرار رقم )4( لسنة 2008 م في شأن تشكيل اللجنة العلمية وتعيين رئيس اللجنة اإلدارية والمالية ورئيس 

اللجنة
   اإلعالمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

- القرار رقم )6( لسنة 2008 م في شأن تفويض أوجه الصرف من ميزانية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
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أهم إنجازات الجائزة لعام 2008م
1-   أنجزت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في بداية انطالقها عدة أعمال لعام 2008م ابتداء من حفل إشهار الجائزة 
الذي عقد في السابع من أبريل 2008م تحت رعاية سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، بفندق قصر اإلمارات في العاصمة أبوظبي.

بإنجاح حفل إطالق  الجائزة واللجنة اإلعالمية حفل تكريم على شرف اإلعالميين، وكل من ساهم  أمانة  2-  أعدت 
الجائزة،

     وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2008 م في مسرح كليات التقنية العليا للطالب بأبوظبي.

3-   بدأت فترة تقديم طلبات الترشيح بتاريخ 1/ 7 /2008 م ومع نهاية شهر سبتمبر الماضي تم إغالق باب الترشيح 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمختلف فئاتها الثالث حيث بلغ عدد المشاركين 39 مرشحًا يمثلون 18 دولة 
عربية وعالمية من ضمنها الدولة المضيفة اإلمارات. حيث تم إشعار المرشحين شخصيًا كل بمفرده بتسلم 

طلبات الترشيح منهم. 
       وبعد فرز وتصنيف الطلبات المستوفية للشروط القانونية وفق النظام األساسي للجائزة خالل الفترة من 1 – 
31 أكتوبر 2008 م. قامت أمانة الجائزة بإرسال األعمال المقدمة إلى كافة أعضاء اللجنة العلمية ، كما تم تقييم 
طلبات الترشيح من قبل اللجنة العلمية للجائزة خالل الفترة من   1  نوفمبر الى 31 ديسمبر 2008 م / وتقييم 

نتائج االختيار من 1 ولغاية 31 يناير 2009 م.  
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4- مهرجان ليوا الرابع لمزاينة الرطب
شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان ليوا الرابع لمزاينة الرطب 
والذي عقد بالمنطقة الغربية خالل الفترة من 17 يوليو إلى 2 أغسطس 2008 م، حيث قامت أمانة الجائزة بإعداد 
جناح مميز تم فيه توزيع الكتيب التعريفي على األخوة المزارعين والرد على استفساراتهم بخصوص المشاركة 

في فئات الجائزة بدوراتها القادمة.

5- معرض اإلمارات الدولي الثالث للتمور 
شاركت الجائزة بمعرض اإلمارات الدولي الثالث للنخيل والتمور خالل الفترة من 22 – 26 أكتوبر الماضي 2008 م 
في مدينة العين، كراٍع رئيسي للمعرض بالتعاون مع جمعية أصدقاء النخلة وجامعة اإلمارات العربية المتحدة. 
حيث قامت أمانة الجائزة بإعداد جناح متميز تم فيه عرض شعار الجائزة، مع توزيع كتيب تعريفي عن الجائزة لكبار 
الزوار وجمهور المعرض والمختصين، باإلضافة إلى بعض الهدايا الرمزية التي تحمل شعار الجائزة. وتوزيع استمارة 

الترشيح على الزوار والراغبين بالمشاركة.

6- معرض طرابلس/ ليبـيا
شاركت الجائزة ووحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور بفعاليات المعرض الدولي األول للنخيل والزيتون 
والذي استضافته مدينة طرابلس بليبيا خالل الفترة من 8-12 نوفمبر 2008 م بدعوة كريمة من أمين اللجنة اإلدارية 
في الهيئة العامة للمعارض بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، اللجنة الشعبية العامة 

لالقتصاد والتجارة واالستثمار، الهيئة العامة للمعارض، حيث تم إعداد الجناحين بما يتناسب مع أهمية الحدث.
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7- شركة طالل أبو غزالة
تم تسجيل شعار الجائزة كعالمة تجارية خاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع شركة طالل أبو غزالة، 
تحت الفئات التالية: التمور، خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال التجارية؛ إدارة األنشطة التجارية؛ األعمال المكتبية، 
الخدمات العلمية والتكنولوجية واألبحاث والتصاميم المتعلقة بتلك الخدمات؛ خدمات التحليل واألبحاث الصناعية؛ 

خدمات ضبط الجودة .

8- الحملة اإلعالمية واإلعالنية
قامت أمانة الجائزة بالتنسيق مع اللجنة اإلعالمية بتصميم حملة إعالمية إعالنية شاملة من خالل:

ا- التغطية الصحفية
تم نشر عشرات األخبار والتقارير اإلعالمية عن الجائزة بدءًا من حفل اإلشهار 7 ابريل 2008 م وحتى نهاية شهر مارس 
مواقع  مجالت،  صحف،  تلفزيون،  )راديو،  خالل  من  والدولية  والعربية  المحلية  اإلعالم  وسائل  مختلف  عبر  م،   2009

إلكترونية متخصصة، وغيرها...(. 

ب- شركة سفنث دايمنشن   
1- تنفيذ لوحات دعائية على موقع هوتميل hotmail وذلك داخل دول منطقة الشرق األوسط.

 .google 2- تنفيذ لوحات دعائية من خالل محرك البحث على موقع الجـوجـل
.yahoo 3- تنفيذ لوحات دعائية من خالل محرك البحث على موقع اليـاهو
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ج- شركة لفت سايد
1- تصميم شعار خاص للجائزة. 

2- تصميم بوسترات خاصة بالجائزة، ورق مراسلة، دفتر مالحظات، مغلف رسائل الجائزة.
3-  تصميم برشور خاص يحتوي على معلومات تأسيس الجائزة وفئاتها وشروط الترشيح وقيمة الجائزة وكذلك 

أسماء أعضاء مجلس األمناء.
4-   تصميم موقع إلكتروني خاص بالجائزة باللغتين العربية واالنكليزية.

 www.kidpa.uaeu.ac.ae     

د- شركة فاين الين
قامت شركة فاين الين بالتصميم الفني لحفل إطالق الجائزة في 7 ابريل 2008 م باإلضافة الى تصميم وطباعة 
كتيب تعريفي عن الجائزة باإلضافة إلى احتوائه على معلومات خاصة بالمجلة الدورية للجائزة وكيفية االشتراك 
فيها وشروط االشتراك، وأخيرًا قامت بالتصميم الفني لحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها األولى 15 مارس 

2009 م  وأيظًا قامت الشركة بتصميم درع تكريم الفائزين .





المؤتمر الصحفي





 اإلعالن عن أسماء الفائزين
 في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورة األولى 2009م  

اإلثنين 9 مارس 2009 م   -  قصر اإلمارات - أبوظبي
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أشاد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيس مجلس أمناء جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر ، بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة 
إلى  الجائزة عربيًا ودوليًا، باإلضافة  الذي ميز  الكبير  النجاح  الجائزة والذي كان وراء  “حفظه اهلل”، في دعم ورعاية 
اهتمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

، في احتضانه للشجرة المباركة ودعمه للزراعة والمزارعين على مستوى الدولة. 
اإلمارات  قصر  في  م   2009 مارس   9 اإلثنين  يوم  صباح  الجائزة  أمانة  عقدته  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  ذلك  جاء 
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام ومقـــرر: مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر، حيث أعلن أنه بناء على تقرير اللجنة العلمية للجائزة وبعد تحكيم األعمال المشاركة بفئات الجائزة بدورتها 
األولى، واعتماد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. جاءت النتائج على النحو التالي:

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن عن أسماء الفائزين بدورتها األولى 2009 م

نهيان مبارك: دعم خليفة للشجرة المباركة وسام على صدر اإلمارات
أبوظبي تتأهب لتكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدورتها األولى 2009م 



73

فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال صناعة النخيل
الفائز األول: تم حجب الجائزة.

الفائز الثاني: المعهد الوطني للبحث الزراعي/ المغرب. 
لجهود المعهد في مجال مكافحة مرض البيوض خاصة وتنمية قطاع النخيل.

فئة المنتجين المتميزين في مجال نخيل التمر
الفائز األول: شركة أتول / الهند.

لمشروعهم المتميز حول تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور بالهند.
الفائز الثاني: مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية / اإلمارات.

لدور المصنع في تنمية زراعة نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

فئة الشخصية المتميزة في مجال نخيل التمر
الفائز: السيد راكان مكتوم بن هارون القبيسي / اإلمارات.

لدوره كرئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان مزاينة الرطب .





إحصائيات الجائزة 





تشير اإلحصائيات إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر قد تلقت في دورتها األولى 
ترشيحات وصلت إلى 39 عماًل مقدمة من 18 بلدًا وقد سجلت دولة اإلمارات أعلى نسبة 
مشاركة في مختلف فئات الجائزة وصلت إلى 7 مرشحين أي ما نسبته 17،9 % بينما 
احتلت العراق المرتبة الثانية في عدد المرشحين وصل إلى 6 مرشحين أي ما بنسبته 
15،4 % واحتلت مصر المرتبة الثالثة في عدد المرشحين وصل إلى 4 مرشحين أي ما 
بنسبته 10،3 % . في حين نرى أن نسبة المشاركة من الدول العربية في جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر في دورتها األولى قد بلغت 66،7 % وبالتالي نسبة المشاركة من 
باقي دول العالم قد بلغت 33،3 % وهذه نسبة جيدة للمشاركين في جائزة عالمية 

متخصصة بدورتها األولى.
كما سجلت الفئة األولى وهي )البحوث والدراسات المتميزة( أعلى نسبة مشاركة حيث 
وصل العدد إلى 26 مرشحًا يمثلون 15 دولة توزعوا حسب الدول المشاركة على النحو 
التالي: العراق 5 مرشحين، مصر 4 مرشحين، اإلمارات 3 مرشحين، السودان والمغرب 
وفلسطين  وبريطانيا  واألردن  سوريا  من  كل  من  واحد  مرشح  شارك  بينما  مرشح،   2

وتونس وإيران والجزائر وبولندا وقطر وايطاليا. 



78

اإلمارات ومرشح واحد  إليها 5 مرشحين منهم 2 من دولة  المتميزون( فقد تقدم  )المنتجون  الثانية  الفئة  وفي 
إليها 8  المؤثرة والمتميزة( فقد تقدم  )الشخصيات  الثالثة  الفئة  بينما عن  من كل من سوريا وفرنسا والهند. 
مرشحين منهم 2 مرشح من دولة اإلمارات و 2 مرشح من المملكة العربية السعودية ومرشح واحد من كل من 

األردن والعراق وسوريا والهند.
وكان سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة، قد 
صادق في وقت الحق على نتائج اللجنة العلمية للجائزة التي كانت قد انتهت من أعمال فرز نتائج تحكيم األعمال 
المؤهلة للتنافس عبر فئات الجائزة الثالث. وأشاد معاليه بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه اهلل”، في دعمه ورعايته والذي كان وراء النجاح الكبير الذي ميز الجائزة عربيًا 
القائد  نائب  أبوظبي،  آل نهيان، ولي عهد  زايد  بن  الشيخ محمد  أول سمو  الفريق  اهتمام  إلى  باإلضافة  ودوليًا، 

األعلى للقوات المسلحة، في احتضانه للشجرة المباركة ودعمه للزراعة والمزارعين على مستوى الدولة. 
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المجموع العام 39 مشاركًا يمثلون 18 دولة حول العالم
1-  اإلمارات 17.9 ٪   2-  العراق 15.4 ٪    3-  مصر 10.3 ٪

الدول العربية تمثل 66.7 ٪ وباقي دول العالم تمثل 33.3 ٪
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فئة البحوث والدراسات المتميزة
المجموع العام 26 مشاركًا يمثلون 15 دولة حول العالم
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فئة المنتجين المتميزين
المجموع العام 5 مشاركين 
يمثلون 4 دول حول العالم

فئة الشخصية المتميزة
المجموع  العام  8 مشاركين يمثلون 

6 دول حول العالم
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اجتماع مجلس األمناء

عقد اجتماعه الدوري الثاني برئاسة نهيان مبارك آل نهيان
مجلس أمناء الجائزة يقـــرر: إضافة فئتين جديدتين لتوسيع إطار المشاركة محليًا ودوليًا

نهيان يبارك جهود األمانة العامة بفوز اإلمارات بالرقم القياسي لموسوعة جينيس 

أشاد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر، بالرعاية الكريمة والدعم الكبير الذين تتلقاهما الجائزة من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه اهلل”، اللذين لوالهما لما وصلنا إلى هذا المستوى الرفيع في مجال خدمة 
والمنظمات ذات  الهيئات  والدولي بشهادة كافة  واإلقليمي  المحلي  المستوى  التمر على  نخيل  وتنمية قطاع 
االختصاص حول العالم. معربًا عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو رئيس الدولة “حفظه اهلل” وعدًا وعهدًا على 

مواصلة العمل على رفع اسم اإلمارات عاليًا في مجال نخيل التمر زراعة وإنتاجًا وصناعة.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع الدوري الثاني لمجلس أمناء الجائزة يوم 15 مارس 2009 م بحضور أعضاء المجلس 
حيث اطلع األعضاء على توجيهات سموه بخصوص إضافة فئات جديدة للجائزة بما يغطي أكبر شريحة ذات صلة 
بشجرة نخيل التمر، وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من أصحاب االختصاص بالشجرة المباركة من كافة 
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أنحاء العالم. معربًا سموه عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الجائزة والنسبة المرتفعة ألعداد المشاركين 
بالجائزة في دورتها األولى، حيث أقر أعضاء مجلس األمناء فئتين جديدتين هما فئة أفضل تقنية في مجال زراعة 
النخيل وإنتاج التمور، وفئة أفضل مشروع تنموي في مجال نخيل التمر. كما أشاد سموه بالجهود المتميزة التي 
بذلتها األمانة العامة للجائزة في تحقيق الفوز التاريخي لدولة اإلمارات بحصولها على الرقم القياسي األول بين 

دول العالم بزراعة أكبر عدد من أشجار نخيل التمر ضمن موسوعة جينيس العالمية لألرقام القياسية.
من جهة أخرى فقد بارك سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس األمناء صدور العدد األول من مجلة 
الجائزة “الشجرة المباركة” بصفته الرئيس الفخري للمجلة وأعرب عن تقديره للجهود العلمية التي قدمها الخبراء 
والباحثون من شتى أنحاء العالم على صفحات المجلة، من أجل تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر. فجاءت “الشجرة 
المباركة” بجهود وطنية لتجمع على صفحاتها نخبة الكتاب والباحثين في مجال نخيل التمر حول العالم، وترفع 

اسم اإلمارات عاليًا في مجال الصحافة العلمية المتخصصة.
إلى ذلك فقد صادق المجلس على مقترح رفع ميزانية الجائزة، كما صادق األعضاء على التقرير المالي والتقرير 
اإلداري والتقرير الفني والتقرير اإلعالمي للجائزة في دورتها األولى، وأشادوا بحجم االنجاز الذي حققته األمانة العامة 
للجائزة واللجنة اإلعالمية كمًا ونوعًا خالل العام األول. حيث سجلت الجائزة حضورًا محليًا وإقليميًا ودوليًا من خالل 
المشاركة في كافة الفعاليات ذات الصلة بنخيل التمر بما يعزز الدور الريادي الذي تتبوؤه دولة اإلمارات في مجال 
نخيل التمر بفضل رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” 

ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. 
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إطالق العدد األول
من مجلة الشجرة المباركة

نهيان مبارك يطلق العدد األول من مجلة “الشجرة المباركة” 
جاء وقت رد الجميل لشجرة نخيل التمر بحكمة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه اهلل”

المجلة تنطلق من أبوظبي برسالة محبة ومعرفة وسالم واحترام للعالم أجمع

شهد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر في قصر سموه مساء 13 مارس 2009 م إطالق العدد األول من مجلة “الشجرة المباركة” التي 
تصدرها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. حيث بارك سموه الجهود المبذولة من فرق العمل لتكون 
العربي، حيث أن كافة مواضيعها على درجة علمية  العالم  األولى من نوعها في  المتخصصة  العلمية  المجلة 
عالية ذات صلة بشجرة نخيل التمر وباللغتين العربية واالنكليزية، لتكون مرجعًا علميًا وفنيًا لذوي االختصاص 

محليًا وعالميًا.  
كما عبر سموه بصفته الرئيس الفخري للمجلة عن عمق العالقة التي تربط بين أبناء اإلمارات والشجرة المباركة عبر 
التاريخ فكانت النخلة منذ القدم وال تزال تمثل بارتفاعها وشموخها فخر واعتزاز شعب اإلمارات، كما كانت تمثل رمز 
الحياة والعطاء الوفير المتجدد، لقد جاهد اآلباء واألجداد في أن جعلوا اإلمارات رقعة خضراء تزهو ببساتين النخيل 
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المحملة بأعذاق الرطب النضيد، حيث عمل عدد كبير من األسر اإلماراتية في فالحة األرض منذ القدم وتوارثوا هذا 
النخلة هي جوهر اهتمامهم في هذا  العمل جياًل بعد جيل واهتموا باستصالح األرض وقاموا بإعدادها وكانت 
التمر عبر  البالد وعرضها. فشجرة نخيل  البساتين على طول  المجال وحرصوا على أن تنمو وتعلو وتزدان بها 
تاريخها الطويل كانت ومازالت لإلنسان الرفيق األمين والمالذ اآلمن الذي وفر له الغذاء والمأوى لمواجهة شظف 

العيش في مسيرة الحياة. 
وأضاف اليوم جاء وقت رد الجميل لهذه الشجرة التي وقفت مع أبناء اإلمارات وقفة الصديق الوفي، فجاء الرد من 
الدولة “حفظه اهلل”. عبر تنمية  زايد آل نهيان رئيس  دولتنا الحبيبة وحكيمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
وتطوير قطاع النخيل وتشجيع العاملين فيه من مزارعين ومنتجين ومصنعين ومصدرين وباحثين ومختصين... 
أفرادًا ومؤسسات وشركات من خالل تطوير البنية التحتية والبيئة القانونية وتوفير الدعم المادي الالزم في هذا 

المجال. 
وتساءل سموه واآلن.. أال تحـتاج منا هذه الشجـرة أن نوليها كل العنـاية واإلتقـان مستفيدين من كل الوسائل 
الناس على وجه األرض بكل يسر.  العالم قرية صغيرة نتواصل فيه مع كل  المتاحة لدينا في عصر أصبح فيه 
حيث نجد أن دولة اإلمارات كانت سباقة في توفير كل إمكانيات الدعم والرعاية والمتابعة، منذ أكثر من نصف قرن 
ونيف يوم كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه”، ممثاًل للحاكم في المنطقة الشرقية 
من البالد حيث كانت أولى مبادراته التنموية هي تأمين المياه العذبة الوفيرة لإلنسان واألرض الزراعية خصوصًا 
منها واحات النخيل، عبر حفر االفالج الجديدة وإصالح قديمها. فكان لشجرة النخيل نصيب األسد في رؤية وفكر زايد 

“رحمه اهلل” ضمن مسيرة التنمية وبناء الدولة.
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فجاءت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تتويجًا لهذه الرؤية والجهود الحثيثة التي بذلها صاحب السمو رئيس 
الدولة “حفظه اهلل” تقديرًا من سموه للشجرة المباركة والعاملين في هذا القطاع سواء في دولة اإلمارات أو أي 
دولة أخرى حول العالم بما يعزز من المكانة المرموقة والدور الريادي الذي تتبوؤه الدولة عربيًا ودوليًا في مجال 

نخيل التمر.
الخبراء  قدمها  التي  العلمية  للجهود  تقديره  عن  للمجلة  الفخري  الرئيس  بصفته  سموه  أعرب  فقد  ذلك  إلى 
والباحثون من شتى أنحاء العالم على صفحات المجلة، من أجل تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر. فجاءت “الشجرة 
المباركة” بجهود وطنية لتجمع على صفحاتها نخبة الكتاب والباحثين في مجال نخيل التمر حول العالم، وترفع 

اسم اإلمارات عاليًا في مجال الصحافة العلمية المتخصصة.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، رئيس 
تحرير مجلة “الشجرة المباركة” بجهود سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي كان لها أبلغ األثر في تنمية قطاع نخيل التمر باإلمارات، 
عبر احتضان جامعة اإلمارات لمركب نخيل التمر في مدينة العين الذي يضم أكبر وأوسع مؤسسات علمية بحثية 
الوراثية  للهندسة  العربي  والمركز  التمر،  لنخيل  العالمية  الشبكة  وهي  المباركة  الشجرة  خدمة  في  وإنتاجية 

والتقانات الحيوية، وجمعية أصدقاء النخلة، ووحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور. 
العاصمة  من  منطلقة  المقروء  العلمي  اإلعالم  عالم  إلى  بانضمامها  جديدة  زميلة  المباركة”  “للشجرة  مبروك 

أبوظبي وهي تحمل في جنباتها رسالة محبة ومعرفة وخير وتنمية وسالم واحترام للعالم أجمع. 
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الفصل الثالث





نتائج

نهيان مبارك يكرم الشخصيات والفائزين بالجائزة في دورتها األولى

نهيان مبارك: بجهود وحكمة خليفة بن زايد اإلمارات تتصدر 
المركز األول  بين دول العالم في زراعة أشجار نخيل التمر

شهادة “جينيس” تتويج لجهود زايد “رحمه اهلل” وخليفة “حفظه اهلل” 
في خدمة وتنمية قطاع نخيل التمر باإلمارات والعالم

بروفيسور لوني: األيادي الخضراء لزايد “رحمه اهلل” 
زرعت ماليين من شجر نخيل التمر في طول البالد وعرضها



94

أكد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر على المضي قدمًا في خدمة التنمية الزراعية الشاملة والشجرة المباركة فكرًا وعماًل تحت 
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” من أجل توفير األمن 

الغذائي والتنمية المستدامة والمحبة والسالم للمجتمع واإلنسان حول العالم. 
األولى صباح  بدورتها  التمر  لنخيل  الدولية  بجائزة خليفة  الفائزين  تكريم  جاء ذلك خالل كلمة سموه في حفل 
العامة  األمانة  والذي نظمته  أبوظبي.  العاصمة  اإلمارات في  الماضي 2009 بقصر  الخامس عشر من شهر مارس 
الباحثين  من  كبير  وعدد  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  الدولية  المنظمات  رؤساء  من  عدد  بحضور  للجائزة 

والمهتمين بشجرة نخيل التمر وأعضاء اللجنة العلمية والفائزين بالجائزة بدورتها األولى 2009.  

حيث قال سموه:
تعتبر زراعة نخيل التمر في دولة اإلمارات ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية الشاملة لدورها في بناء وتحديث 
الطاقات اإلنتاجية الزراعية وإحياء الصناعات المرتبطة بها، حيث أكدت الدراسات والبحوث أن االرتقاء بالزراعة لم يأت 
من فراغ وإنما حمل بعدًا استراتيجيًا واضح الرؤية فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي. حيث أدرك صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” ومنذ بداية المسيرة ما تمثله التنمية الزراعية من رأس 
مال حقيقي فلم يتواَن عن تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بها وتطويرها وزيادة المساحات المزروعة وتحقيق 

االكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل.
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فالسياسة الزراعية شغلت حيزًا مهمًا في وجدان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وعكست العناية الخاصة التي تمنحها 
في  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  المغفور  لمنهج  استمرارًا  المباركة  للشجرة 

االهتمام بمتطلبات التجربة الزراعية الفريدة على أرض الوطن.
التي  الرائدة  والتجربة  الفريد  الزراعي  النموذج  إقليمية ودولية مرموقة بفضل  اإلمارات بمكانة  كما حظيت دولة 
وتنفيذ  الطبيعية  المصادر  لحماية  اإلمكانيات  كافة  توفير  مجال  في  والنتائج  االنجازات  ضخامة  عليها  تشهد 
معجزة  الدولية  المقاييس  بكل  يعد  ما  وهو  الغابات  وزراعة  الصحراء  الستصالح  الطموحة  والخطط  المشاريع 
حقيقية في مجاالت التخطيط والتنفيذ ولذا كان من الطبيعي أن يقود التخطيط والتنفيذ الزراعي المدروس إلى 

تحقيق االكتفاء الذاتي بل وتصدير الفائض أيضًا.
فالمشهد الحضاري لدولتنا العزيزة القائم اليوم في روعة وشموخ ضمن إطار ثنائية خاصة تجمع إنسان اإلمارات 

وأرضه الطيبة في منظومة واحدة تؤكد إدراك قيادتنا الرشيدة العميق للفارق بين تراكم الثروة وصناعة التنمية.
واليوم نحن نحتفل بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها األولى 2009 م إذ نؤكد باسم أعضاء مجلس األمناء واألخوة 
المكرمين واللجنة العلمية والتنظيمية على المضي قدمًا في خدمة التنمية الزراعية الشاملة والشجرة المباركة 
فكرًا وعماًل تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” من 
العالم. فالجائزة هي  المستدامة والمحبة والسالم للمجتمع واإلنسان حول  الغذائي والتنمية  األمن  أجل توفير 

رسالة وطنية االنتماء عالمية اإلطار لخير وسالم البشرية جمعاء.
حضرات السادة المكرمين

إننا في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إذ نعرب لكم عن جزيل شكرنا وتقديرنا لجهودكم المتميزة في دعم 
وتطوير البحوث والدراسات العلمية واإلنتاج المتميز باإلضافة للجهود الفردية للشخصيات المؤثرة وما لها من 
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فعل ايجابي. نقدر عاليًا هذه الجهود التي بذلت لتكون لبنة خير تساهم في تطوير وتقدم المجتمعات اإلنسانية 
كافة تحقيقًا ألهداف الجائزة التي قامت من أجلها.

كما نهيب وندعو األخوة العلماء األفاضل والمختصين والمهتمين بنخيل التمر حول العالم المساهمة في مجلة 
الجائزة “الشجرة المباركة” التي ارتأينا فيها أن تغني وتفيد مسيرة توطين المعرفة والبحث العلمي للعاملين في 

كافة مجاالت نخيل التمر، من الزراعة إلى اإلنتاج والتصنيع والتسويق وفق أفضل معايير الجودة والتميز الدولية.
الزراعية باإلمارات ونخيل التمر على وجه الخصوص الذي انتهجه المغفور له  إن التخطيط االستراتيجي للتنمية 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” خالل نصف قرن ونيف وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ 
التمر  نخيل  بأشجار  المزروعة  المساحات  مضاعفة  الى  أدى  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الغذائية  الصناعات  النباتي وانتشار  الغطاء  التصحر وتوسيع  وتحقيق قفزات نوعية سواء في مكافحة ظاهرة 
التمر  نخيل  بأعداد شجر  عالميًا  األولى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أضحت  التمور وغيرها. حتى  القائمة على 

حسب موسوعة جينيس لألرقام القياسية إذ بلغ العدد أكثر من 40 مليون نخلة.
ونحن في هذا المقام إذ نهدي هذه الشهادة الدولية إلى روح المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” والى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” والى صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، على جهودهم ودعمهم 
الال محدود للشجرة المباركة والى شعب دولة اإلمارات األبي وعدًا وعهدًا نهتدي به في مسيرة التنمية المستدامة 

لمجتمع اإلمارات.
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اللجنة العلمية للجائزة

كندا  في  البستنة  لعلوم  الدولية  للمنظمة  التنفيذي  الرئيس  لوني  نورمان  البروفيسور  قال  أخرى  ناحية  من 
ورئيس اللجنة العلمية للجائزة خالل كلمته في حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها األولى 2009 م بأننا في 
هذه المناسبة ونحن نعيش في ظالل النخيل ندعو إلى استذكار جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الزراعية وصاحب األيادي الخضراء في زراعة ماليين من 
أشجار النخيل في طول البالد وعرضها مؤكدًا على أهمية الزراعة في تحقيق األمن الغذائي واستقرار المجتمع. 
كما ال يغفل عن بالنا ما نراه اآلن من نمو مضطرد واهتمام كبيرين في الشجرة المباركة من ناحية الزراعة واإلنتاج 
زايد آل  النخلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن  لراعي  الحكيمة  القيادة  العالم، في ظل  وتسويق تمورها حول 

نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”.
وأضاف متوجهًا لرئيس مجلس أمناء الجائزة إننا في اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إذ نقدر 
عاليًا جهودكم الطيبة في دعم وتطوير الشجرة المباركة من حيث البحوث والدراسات العلمية وإنتاج وتصنيع 
التمور وتعظيم اهتمام الناس من مختلف الفئات بنخيل التمر من خالل رعايتكم للجائزة التي وفرت الفرصة 
النخلة صاحب  راعي  التي تتشرف بحمل اسم  بالجائزة  الفوز  العالم لنيل شرف  الناس من مختلف دول  لكل 
المتحدة. كما حرصنا كلجنة متخصصة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
بحيث  للجائزة،  المرشحين  ملفات  وتحكيم  ومطابقة  فرز  في  بالعالم  العلمية  المعايير  أعلى  تطبيق  على 
باألصالة عن  لي  اسمحوا  المهنية. هنا  المعايير  أصدق  وفق  للجميع  تنافسية شريفة  ايجابية  بيئة  وفرنا  أننا 
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نفسي والنيابة عن زمالئي أعضاء اللجنة العلمية 
بأحر  الجائزة  بفئات  الفائزين  األخوة  من  نتقدم  أن 
الصادقة  جهودهم  على  األماني  وأصدق  التهاني 
التي بذلوها في خدمة شجرة نخيل التمر كل من 
دور  تعزيز  في  الريادي  بدورهم  ونشيد  موقعه، 
النخلة في دعم واستقرار األمن الغذائي للمجتمع. 
الجائزة تعتبر مناسبة مهمة لتشجيع كافة  وهذه 
العالم  حول  التمر  بنخيل  والمهتمين  العاملين 

أن يزيدوا من إبداعهم لنيل شرف الفوز بها. 
وختم رئيس اللجنة العلمية بروفيسور لوني قوله إن 
احتضان دولة اإلمارات للجائزة لم يأت من فراغ وبالتالي 
لن يذهب جهدها سدى، فالجائزة تعتبر لبنة قوية من 
العالمي، واإلمارات كانت وستبقى لها  البناء  لبنات 
في  والدولية  اإلقليمية  الجهود  بدعم  الريادة  موقع 
زراعة وإنتاج نخيل التمر نظرًا ألهميته االقتصادية في 
مكافحة الجوع والفقر في كثير من بلدان العالم، بما 

يعزز إحالل األمن واالستقرار والسالم في العالم.
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الشخصيات المكرمة



في بادرة مميزة من  سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس األمناء 

قام باختيار وتكريم الشخصيات المؤثرة في مجال النخيل والتمور 
تكريم  حفل  ضمن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على 

الفائزين بالجائزة في دورتها األولى 2009 م
تقديراً من سموه للدور الكبير واألثر  المميز الذي تركه هؤالء 

 في خدمة الشجرة المباركة.
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معالي جمعة الماجد
 

عندما تذكر النخلة أمامه يطرب قلبه فرحًا وحبًا بهذه الشجرة التي باركها اهلل في كتابه العزيز في أكثر من آية، 
كان شغوفًا في حبه لشجرة نخيل التمر، فمنذ طفولته كان يذهب مع والده إلى مزارع النخيل التي كان يملكها 
العائلة من محصول،  تجنيه  للعائلة، فما  الماضي كانت مصدر دخل  فالنخلة في  القيظ.  خصوصًا في موسم 

تبيعه للعيش منه.
أسس أكثر من مزرعة ضمت أجود أنواع النخيل وعمل على تنمية وتجويد أصناف التمور المزروعة في أرض اإلمارات. 
خدم الشجرة المباركة بكل ما أعطي من قوة، اقتداء بالمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
اهلل، من خالل اهتمامه الكبير بإكثارها وتطويرها وتشجيع المواطنين على االعتناء بها. وكل ما وجد اليوم من 

نخيل التمر على أرض اإلمارات هو من بركات الشيخ زايد.
إنه وبدون ألقاب جمعة الماجد الرجل الموسوعي الوطني رجل البناء والتنمية، رجل ينتمي إلى الرعيل األول رعيل 
زايد الخير وراشد العطاء رحمهما اهلل، تبوأ ومازال أصعب المناصب والعديد من المسؤوليات، وقد حاز على أعلى 

الشهادات والجوائز واألوسمة على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
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سعادة حمد رحمة الشامسي

أسس أول مزرعة نخيل في منطقة الذيد بإمارة الشارقة في العام 1984 م وهي تضم في جنباتها لحد اآلن حوالي 
2000 شجرة متوسط إنتاجها السنوي ما بين 60 – 150 كلغ للشجرة الواحدة وذلك حسب النوع والعمر ويقوم بتوزيع 
خيراتها بالكامل لوجه اهلل. المزرعة تضم أجود األصناف مثل خالص، برحي، زاملي، خنيزي، سلطانة، نبتة سيف، 

هاللي، مكتومي، وغيرها.. 
تربطه عالقة حميمة مع شجرة النخيل هذه العالقة ورثها عن اآلباء واألجداد، يبحث دائمًا عن كل جديد ومفيد من 
أجل خدمة الشجرة المباركة نخيل التمر. وما زال بحثه مستمرًا عن أصناف النخيل الممتازة يأتي بها من أصقاع 
قدوة  تعتبر  الذيد  في  مزرعته  حين.  كل  ُأكلها  من  وتعطي  اإلمارات  أرض  تستوطن  نخلة  منها  ليجعل  األرض 
للعمل الزراعي في المنطقة من حيث اختيار األصناف الممتازة أو الخدمات الفنية التي يقدمها للنخلة أو طرق الري 

والتسميد والتكريب وغيرها. حتى أضحت مثاالً لكل محبي الشجرة المباركة يأتونها من كل حد وصوب. 
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سعادة سلطان خليفة الحبتور

أهاًل بجمع النخلة الغراء النخلة الغراء تجمعنا معًا   
نائب رئيس  النخلة متعمق في أصولها ومجتهد على تطوير أصنافها،  الزراعة صديق وزاهد في حب  من هواة 
بالعمل على حمايتها وتطويرها ونشرها  النخلة ونذر نفسه تطوعًا  النخلة، أحب  إدارة جمعية أصدقاء  مجلس 

لتأخذ المكانة المرموقة التي تستحقها. 
يقول سلطان الحبتور بأننا محظوظون بوجود النخلة عندنا في هذه البالد، فالنخلة هدية من اهلل جل جالله تمثل 
القرن  بالنخلة منذ سبعينات  اهتم  والمواطن.  للوطن  الغذائي  األمن  تحقيق  والمطلب في  الطموح  نهاية  لنا 
الماضي وفي زمن زايد زاد اهتمام المواطن بالنخلة كثيرًا وأدخل عليها العلم والصناعة. لديه مزرعة في رأس 

الخيمة تتضمن أجود األصناف مثل نوادر، سلطانة، مجهول، سكري، برحي، زاملي وأصناف أخرى متميزة وواعدة.
أما عن تكريمه فيقول هذا شرف كبير لنا، وبنفس الوقت مسؤولية كبيرة نحملها بأمانة اتجاه شجرة نخيل التمر 

من أجل تنمية وتطوير هذه الشجرة المباركة في أرض زايد. 
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جمعية أصدقاء النخلة

تأسست جمعية أصدقاء النخلة في 25 أكتوبر 2003 م، بقرار رقم 165 الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية. 
جمع  إلى  الجمعية  تهدف  العلمي.  والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  برئاسة 
التي  الرئيسية  والمشاكل  المعوقات  اإلمارات. وحصر  بدولة  النخيل  بزراعة  المتعلقة  المعلومات  ونشر  ودراسة 
المختصة. وتقديم  الجهات  والتعاون مع  بالتنسيق  لها  المناسبة  الحلول  واقتراح  باإلمارات  النخلة  تعاني منها 
مقترحات لتطوير زراعة النخيل بالدولة. والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية بالدولة لالرتقاء بمستوى البحوث 
في مجاالت زراعة وإكثار النخيل ومقاومة األمراض بالدولة. وتبادل ونشر المعلومات التقنية والفنية بين الجهات 
البحثية والمواطنين بالدولة، وما يتبع ذلك من حق إصدار النشرات اإلعالمية والمجالت والكتب. وإقامة المعارض 

والندوات الخاصة بالنخيل. والترويج لزراعة النخيل ومنتجات التمور في الدولة.
أبرز نشاطات الجمعية وبالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة إقامة معرض اإلمارات الدولي للنخيل  من 
والتمور لثالث دورات متتالية برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان خالل األعوام 2004 – 2006 – 2008 
. باإلضافة إلى القيام بجوالت علمية ميدانية على مزارع النخيل المنتشرة على مستوى الدولة. وتوطيد عالقات 

التعاون وتبادل الخبرات مع جمعيات النخيل المماثلة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. 
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الفائزون
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فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال النخيل والتمور

الفائز األول: تم حجب الجائزة

الفائز الثاني: المعهد الوطني للبحث الزراعي/ المغرب 
لجهوده المتميزة في تطوير وتنمية قطاع نخيل التمر ومكافحة مرض البيوض بشكل خاص.

اكتسب المعهد الوطني للبحث الزراعي منذ إنشائه مكانة رائدة على الصعيد العربي والدولي في مجال تنمية 
قطاع النخيل، وذلك من خالل قيام المعهد باألبحاث العلمية والتقنية واالقتصادية والدراسات المستقبلية ونشر 
نتائج تلك األبحاث داخل وخارج المملكة، كما قام المعهد بإنشاء المختبرات المختصة وإعداد وتأهيل فريق مختص 
من الباحثين والبالغ عددهم 193 باحثًا و 218 فنيًا تقنيًا في مجال النخيل. ومن أهم اإلنجازات البحثية التي قام بها 
المعهد: ابتكار سالالت جديدة للنخيل ذات خصائص متميزة من حيث اإلنتاجية العالية للتمور ومقاومة األمراض، كما 
قام المعهد بإعداد بحوث تعنى بتوصيف وتصنيف  أصناف النخيل المختلفة وذلك باستخدام عدة طرق تقليدية 
وحديثة والتي من أمثلتها تقنية البصمات الجزيئية وتحليل الحمض النووي )DNA(، واهتم المعهد كذلك بتطوير 
تقنيات الكشف المبكر لمرض البيوض والتعرف على التنوع الجيني للفطر المسبب لهذا المرض وابتكار طرق 
فعاله لمكافحته تشمل طرقًا فيزيائية ، حيوية وكيميائية ، ومن أهم الوسائل المبتكرة لمكافحة مرض البيوض 
اكتشاف أصناف من النخيل المقاوم للمرض والعمل على إكثار تلك األصناف باستخدام تقنية زراعة األنسجة وكما 
قام المعهد أيضا بإعداد البحوث المتنوعة في مجال تقنية زراعة أنسجة النخيل والتمور. ويعتبر بنك الموارد الوراثية 

ألصناف النخيل الطبيعية والمهجنة لعدد من األجيال من أهم إنجازات المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب.
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فئة المنتجين المتميزين في مجال النخيل والتمور

الفائز األول: شركة أتـول / الهند
لجهودها المتميزة في تطوير وتنمية زراعة النخيل وانتاج التمور بالهنـد.

تعتبر جمهورية الهند إحدى أهم الدول المستوردة للتمور ومعظمها من األصناف ذات النوعية المتوسطة وغير 
المعبأة بشكل مالئم ، وبازدياد الوعي بين المستهلكين في الهند من ناحية األصناف ذات الجودة العالية ازداد 
الطلب لتلك األصناف، لذلك ارتأت شركة أتول المتحدة، وهي عضو في مجموعة شركات اللبهاي، وتعتبر أول شركة 
خاصة أنشأها أول رئيس وزراء في الهند، متخصصة في الحلول الصناعية الزراعية، وعدة صناعات أخرى مختلفة.  
المناسب  التمر والمناخ  أجرتها حول نخيل  الهند، وبعد عدة دراسات وبحوث  النخيل في  زراعة  إلى تطوير  ارتأت 
لزراعته في الهند، وجدت أن األراضي الصحراوية في الهند والمتاخمة للحدود الباكستانية من الناحية الشمالية 
الغربية للهند تمثل البيئة المناسبة لزراعة عدة أصناف مختلفة من أشجار النخيل مثل: الخضراوي، المجهول، 
البرحي، الخنيزي، الزاملي، السقعي والخالص. ولعدم توفر تلك األصناف ولحاجة الهند الماسة ألعداد كبيرة منها 
قـــرر:ت شركة أتول إنشاء مختبر لزراعة أنسجة النخيل ليكون النواة إلنتاج أجود أصناف النخيل بكميات كبيرة 

وذلك للمساهمة في تشجير األراضي الصحراوية وتلبية الطلب المحلي من تلك األصناف. 
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الفائز الثاني: مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية / اإلمارات

لدوره المتميز في تنمية زراعة نخيل التمر بدولة اإلمارات والعالم العربي.

المخلفات  رائدة في تدوير  العين سنة 1995 م كشركة وطنية  البيولوجية في  اإلمارات لألسمدة  تأسس مصنع 
األمراض  ومسببات  البيئية  الملوثات  من  خالية  عضوية  أسمدة  شكل  في  وتصنيعها  والنباتية  الحيوانية 
المصنع  حصل  الملوثات.  من  وخالية  نظيفة  بيئة  على  الحصول  في  المساهمة  سبيل  في  وذلك  والنيماتودا 
على عدة شهادات وجوائز عالمية ومحلية من ضمنها شهادة األيزو 9001/2000 وشهادة IFOAM   )اإلتحاد األوروبي 
لمصدري الزراعات العضوية( وشهادة )DAR( األلمانية للزراعة العضوية، كما حصل المصنع كذلك على عضوية 

المركز المصري للزراعة الحيوية )COAE( باإلضافة إلى جائزة الشيخ خليفة للصناعة لعامي 1999 و 2000 . 
من  وذلك في كل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الزراعي في  القطاع  أداء  تحسين  رائدا في  دورًا  المصنع  لعب 
القطاعين العام والخاص، من خالل إعداد برامج التوعية بفوائد وأهمية الزراعة العضوية ومدى أثرها على اإلنسان 
والبيئة، وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة الفعالة في المعارض المحلية واإلقليمية والعالمية. ويقوم 
المصنع حاليًا بإنتاج 150 ألف طن من األسمدة العضوية، و 35 ألف طن من األسمدة الكيماوية الذائبة والمحببة 
بطيئة الذوبان، و30 ألف طن من البيليت، كما أن للمصنع ما يفوق الـ 50 منتجًا من األسمدة والتي تصدر إلى أكثر 
من 11 دولة مثل تايوان، الجزائر، مصر، سوريا، لبنان، ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر القسم الخاص 
بطحن مخلفات النخيل وتحويله إلى سماد عضوي خطوة رائدة تضاف إلى إنجازات المصنع في مجال تنمية زراعة 

نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي.    
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فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمور

السيد راكان مكتوم بن هارون القبيسي / اإلمارات
لدوره المتميز في تطوير مهرجان مزاينة الرطب السنوي.

لقد عمل السيد راكان مكتوم بن هارون القبيسي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مزاينة الرطب، منذ العام 
والمواطنين  المزارعين  لتحفيز  متميزة  وطريقة  جديدة  فكرة  ابتكار  على  موحد  عمل  فريق  إطار  ضمن  1997م  
لدولة  الوطنية  الهوية  النخلة كجزء من  إبراز  مع  ونوعًا،  كمًا  بإنتاجها  واالرتقاء  بالنخيل  لالهتمام  وتشجيعهم 
اإلمارات وتدعيم المنتجات التي تعتمد على الرطب كمادة أساسية ، فكانت مسابقة سنوية النتخاب أفضل أنواع 
الرطب تحت مسمى ) مسابقة الرطب(، ولما لقيته هذه المسابقة من نجاح باهر فقد ارتأت اللجنة المنظمة إلى 
تطوير هذا الحدث الهام وتحويله من مسابقة تضم عددًا محدودًا من المزارعين إلى مهرجان سنوي ضم أكثر من 
8000 مزارع في عام 2008، فكان )مهرجان ليوا لمزاينة الرطب( وذلك بفضل دعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. 
وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومن أهم أهداف 
المهرجان: تعزيز الدور الريادي إلمارة أبوظبي في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل، تشجيع المزارعين على التميز 
واالهتمام بالنخلة وثمارها، نشر التوعية بأهمية النخلة بجميع جوانبها وتكريم العاملين في مجال نخيل التمر 

بهدف االرتقاء في اإلنتاج.    



125





الفصل الرابع





إنجازات

في سابقة هي األولى من نوعها بين دول العالم

فوز دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول
في موسوعة جينيس لألرقام القياسية
بعدد أشجار نخيل التمر بين دول العالم
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تسلم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر شهادة حصول دولة اإلمارات على المرتبة األولى عالميًا في تحطيمها للرقم القياسي في 
زراعة أشجار نخيل التمر بين مختلف دول العالم، بحسب مؤسسة جينيس لألرقام القياسية العالمية، قدمتها 
القياسية في المملكة  له  السيدة جيني كارامبويكي مديرة عمليات التسجيل في مؤسسة جينيس لألرقام 

المتحدة.
جاء ذلك خالل حفل تكريم سموه للفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها األولى صباح يوم األحد 
15 مارس 2009 بقصر اإلمارات بالعاصمة أبوظبي. بحضور نخبة من خبراء النخيل بالعالم أعضاء اللجنة العلمية 

للجائزة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة لحفل التكريم. 
حيث وصل عدد أشجار نخيل التمر المزروعة في دولة اإلمارات إلى أكثر من 40 مليون نخلة بحسب آخر إحصائية 
رسمية، وهذا الرقم يعتبر األول من نوعه في العالم حيث لم يسبق لدولة أخرى أن وصلت إليه في زراعتها ألشجار 
نخيل التمر كما فعلت دولة اإلمارات. حيث أعرب سموه عن تقديره وإعجابه بهذا اإلنجاز غير المسبوق وأن ذلك لم 
يأت من فراغ بل بفضل الرؤية الحكيمة والجهود الكبيرة للمغفور له الشيخ زايد “طيب اهلل ثراه” وبحكمة ودعم 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” ونحن نمشي على خطاه من أجل 

بناء اإلنسان والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لنا ولألجيال القادمة. 
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وشكر سموه األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واللجنة المنظمة التي سهرت على تحقيق هذا 
االنجاز غير المسبوق عالميًا.

كما أشار سمو الشيخ رئيس مجلس أمناء الجائزة إلى أن التخطيط االستراتيجي للتنمية الزراعية باإلمارات ونخيل 
التمر على وجه الخصوص الذي انتهجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” خالل نصف قرن 
ونيف وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” أدى إلى مضاعفة 
المساحات المزروعة بأشجار نخيل التمر وتحقيق قفزات نوعية سواء في مكافحة ظاهرة التصحر وتوسيع الغطاء 
النباتي وانتشار الصناعات الغذائية القائمة على التمور وغيرها. حتى أضحت دولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
األولى عالميًا بأعداد شجر نخيل التمر مما استحقت عليه نيلها شهادة الرقم القياسي في زراعة أشجار نخيل التمر 

من قبل موسوعة جينيس لألرقام القياسية العالمية. 
ونحن في هذا المقام إذ نهدي هذه الشهادة الدولية إلى روح المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” والى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” والى صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، على جهودهم ودعمهم 
الالمحدود للشجرة المباركة والى شعب دولة اإلمارات األبي وعدًا وعهدًا نهتدي به في مسيرة التنمية المستدامة 

لمجتمع اإلمارات.




