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خليفــة بن زايـــد آل نهيــــان
رئيــــس دولة اإلمــارات العـــربية المتـــحدة
مؤســـــــس الجائـــزة وراعيــــــها

الفــريـق أول صاحب السـمـــو الشـــيخ

محـــمد بـن زايــد آل نــهيـــان
ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

سـمـــو الشــــيخ

منصـور بن زايـــد آل نهيــــان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة

مـعــالــي الــشـيخ

نـهيـــان مـــبـارك آل نـهيـــان
وزير التسامح
رئيس مجلس أمناء جائـزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

رسالة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
لطاملا كان القطاع الزراعي ونخيل التمر جزءا ً مهامً من حياة سكان هذه املنطقة،
فقد كانت الزراعة ونخيل التمر مصدرا ً رئيسياً للطعام وموردا ً للدخل ألناس اعتمدت
حياتهم عليه.
وإن ما يشهده العامل من موجات الجفاف واألسباب التي تؤدي إىل تراجع الزراعة،
يستدعي العمل عىل خلق آليات جديدة والعمل عىل إعداد دراسات بناءة وابتكارات
رائدة لضامن تطور هذا القطاع والوصول به إىل مستويات أفضل ،وذلك من خالل
تحفيز الخرباء والباحثني واملزارعني عىل املساهمة بأفكارهم ومشاريعهم الرائدة
لضامن تحقيق هذا الهدف.
لقد أسس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة (حفظه الله) جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،مبكرمة من
سموه تقديرا ً للجهود واإلسهامات البارزة التي يقوم بها األفراد واملؤسسات عىل
السواء يف مجال االبتكار الزراعي ونخيل التمر ،لتشجيعهم وتحفيزهم عىل بذل املزيد
من الجهود بغية الوصول بالقطاع الزراعي وشجرة نخيل التمر إىل أفضل املستويات.
وقد كانت اإلمارات العربية املتحدة وما زالت يف مقدمة الدول التي منحت القطاع
الزراعي وشجرة نخيل التمر اهتامماً خاصاً وتبوأت يف هذا املجال مكانة عاملية مرموقة
وساهمت مساهمة بناءة يف االرتقاء بهذا القطاع واملحافظة عىل املوارد وتنميتها
ودعم األمن الغذايئ العاملي من خالل العديد من املبادرات الهادفة والفعاليات
الناجحة التي حققت نجاحاً كبريا ً عىل املستويني العريب والعاملي.
واليوم تم تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،لتكون منصة
لتقدير وتكريم األفراد واملؤسسات من شتى أنحاء العامل الذين قدموا إسهامات
جليلة يف هذا املجال ،وملتقى سنوياً لتبادل الخربات واملعرفة وجرسا ً للتواصل بني
كافة الشعوب لتبقى دولة اإلمارات بلد املحبة والسالم والوئام واإلخاء ويف صدارة
دول العامل يف شتى املجاالت كام أرادت لها القيادة الحكيمة يف ظل صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
رئيس مجلس األمناء

مقدمـــة

يف إطار عمل خططها التنموية ،وضعت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة،
تأسيس صناعة إنتاج التمر كأحد أولوياتها .ويف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ،مثة جهود متواصلة لزيادة
اإلنتاجية الزراعية وتحسني استغالل كافة املوارد املتاحة.
ويف هذا اإلطار ،تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بهدف
تعزيز وتشجيع االبتكار الزراعي ودراسات أبحاث نخيل التمر وانتشارها يف العامل،
وتقدير من قدموا إسهامات جليلة يف هذا املجال من أفراد ومؤسسات .كام شجعت
الدولة عىل إقامة املزارع واملشاريع الزراعية البناءة بأحدث الطرق واألساليب وقدمت
يف سبيل ذلك الكثري من الدعم ووفرت األرايض الصالحة واملعدات واملياه والبذور
واألسمدة إلنجاح هذه العملية وتحسني استغالل كافة املوارد املتاحة.
ت الجائزة لتؤكد عىل ريادة دولة اإلمارات يف قطاع الزراعة ونخيل التمر
ص ِم َم ْ
وقد ُ
وتفوقها يف هذا الجانب عىل املستوى العاملي ،وكذلك للمساهمة يف تحفيز الخرباء
والباحثني والعلامء واملزارعني عىل االبتكار لتطوير القطاع الزراعي ومبا يسهم يف
توفري أفضل الحلول والسبل لتلبية حاجة العامل من الغذاء باعتبار القطاع الزراعي هو
الركن الهام يف هذا الجانب.
وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،هي جائزة مستقلة ومحايدة تُ نح
سنوياً للعلامء واملنتجني البارزين والشخصيات واملؤسسات املؤثرة ،والتي أسهمت
يف مجال األبحاث والتنمية الخاصة بالقطاع الزراعي ونخيل التمر.

قرار التأسيس

تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،برعاية كرمية من صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” باملرسوم االتحادي
رقم  97بتاريخ  5أكتوبر  ،2015كام أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله،
قرار رقم  5بتاريخ  5أكتوبر  2015يف شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي .برئاسة معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة
وتنمية املعرفة ،ونص القرار عىل أن يسمي املجلس من بني أعضائه نائباً للرئيس
يحل محله عند غيابه ،ويسمي رئيس املجلس أميناً عاماً للجائزة ومقررا ً لها ،وألمني
عام الجائزة أن يستعني مبن يرى االستعانة بهم سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

أعضاء مجلس األمناء

معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح
رئيس مجلس األمناء

معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي

وزير التغري املناخي والبيئة باإلمارات

معايل الدكتور جوزيه دا سيلفيا

مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم املتحدة (الفاو)

مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية,
معايل الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخريي
جامعة الدول العربية

سعادة الدكتور عيل أبو السبع

مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف
املناطق الجافة (ايكاردا)

سعادة سعيد البحري سامل العامري

مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي أمني عام مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد

املستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة,
األمني العام

ويُخول مجلس األمناء بالتخطيط للسياسة العامة للجائزة واإلرشاف عليها ووضع
الرشوط واآلليات التي تتوافق مع سياسة الجائزة وتحقيق أهدافها ،وتحديد فئاتها
ووضع النظام األسايس ورشوط الرتشيح لكل مجاالتها ،ووضع معايري تقييم األعامل
والرتشيحات ،كام يخول مجلس األمناء بتشكيل لجنة علمية ملنح الجائزة ،بقرار من
رئيس مجلس األمناء وتختص بتنفيذ السياسة العامة للجائزة واملعتمد من مجلس
األمناء.

رؤيـتنا
دعم وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة 2030

رسالتنا
 االحتفــاء بالجهــود املتميــزة التــي تبــذل لتطويــر القطــاع الزراعــي مــن أجــل تنميــة
مســتدامة لنــا ولألجيــال القادمــة.
 إقامــة تعــاون وطنــي وإقليمــي ودويل بــن الجهــات ذات الصلــة باالبتــكار الزراعــي
وصناعــة نخيــل التمــر.
 نــر ثقافــة نخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي بــن مختلــف الفئــات املســتهدفة عــى
املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل.

مهمتنا
 خلق بيئة إيجابية محفزة عىل االبداع واالبتكار يف املجال الزراعي ونخيل التمر.
 تكريــم الفائزيــن وتقديــر جهودهــم التــي تســاهم بتعزيــز األمــن الغــذايئ وتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة بالعــامل.

أهدافنا

1 .1تعريــف العــامل باهتــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة “حفظــه اللــه” بزراعــة النخيــل واالبتــكار الزراعــي ومبادراتــه الكرميــة يف
األنشــطة واملجــاالت املتعلقــة بدعــم البحــوث والدراســات الخاصــة.
2 .2إبــراز الــدور الريــادي املســؤول لدولــة اإلمــارات يف دفــع مســرة اإلبــداع واالبتــكار يف
مجــال نخيــل التمــر والقطــاع الزراعــي ،واالهتــام بقضايــا حاميــة البيئــة ومحاربــة
الفقــر وزيــادة الرقعــة الخــراء لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
3 .3دعــم البحــث العلمــي وتشــجيع وتقديــر العاملــن يف تطويــر القطــاع الزراعــي
وقطــاع نخيــل التمــر باإلمــارات والعــامل ،واالســتفادة مــن مختلــف الخــرات لالرتقــاء
بالواقــع الزراعــي ونخيــل التمــر وفــق أفضــل املامرســات الدوليــة.

لجنة التحكيم العلمية

تتألف اللجنة العلمية من علامء وخرباء بارزين يف مجاالت االبتكار الزراعي ومجال زراعة
نخيل التمر ،ويقرر هؤالء العلامء والخرباء باإلجامع الفائزين يف فئات الجائزة املختلفة.
ويقدم كل طلب إىل فريق املقيمني املختص ،ويتوىل مقيمو جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،مراجعة كل طلب منفردين ومجتمعني .وسوف تتم
عملية التقييم وفقاً ملعايري اختيار الفوز بالجائزة املقررة سلفاً.
وتتألف اللجنة العلمية من السادة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1أ.د .فرانز هوفامن  /الواليات املتحدة األمريكية		
		
2أ.د .هاريسون هيوز  /الواليات املتحدة األمريكية
				
3أ .د .جوزيف كوبريو  /مملكة اسبانيا
				
4أ .د .يوفون مارتل  /جمهورية كندا
		
5أ .د .فاطمة األنصاري  /اإلمارات العربية املتحدة
6أ .د .إبراهيم صقر املسلم  /اململكة العربية السعودية
				
7أ.د .سمري الشاكر  /خبري دويل

رئيســاً
عضوا َ
عضوا َ
عضوا َ
عضوا َ
عضوا َ
عضوا ً

الســرية

تعامل كافة املعلومات واملواد املتعلقة بطلبات التقدم إىل جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برسية تامة ولن يطلع عليها أي شخص ما مل يكن ذا
صفة بشكل مبارش يف عملية الجائزة وفضالً عام تقدم ،يلتزم جميع أعضاء لجنة
التحكيم واألشخاص الذين تربطهم صلة بعملية منح الجائزة بالتوقيع عىل اتفاقية
عدم اإلفصاح لضامن معالجة كافة املعلومات واملواد يف إطار من الرسية التامة.

فئات الجائزة وقيمتها
تتوىل األمانة العامة للجائزة تنظم حفل تكريم بشكل دوري كل سنة ميالدية يف
العاصمة أبوظبي ،بحضور أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب املعايل الوزراء وأعضاء
السلك الدبلومايس وممثيل املنظامت الدولية وكبار الشخصيات ،بحيث يجري
تكريم الفائزين بفئات الجائزة ضمن حفل رسمي مهيب.
وتنقسم الجائزة اىل خمس فئات يف مجال االبتكار الزراعي ونخيل التمر ،وهي عىل
النحو التايل:

الفئة األولى :فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة
يحصل الفائز عىل مبلغ وقدره مليون درهم إمارايت (ما يناهز  300.000دوالر امرييك)
 +درع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الثانية :فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة
يحصل الفائز عىل مبلغ وقدره مليون درهم إمارايت (ما يناهز  300.000دوالر أمرييك)
 +درع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الثالثة :فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر
يحصل الفائز عىل مبلغ وقدره  750.000.00درهم إمارايت (ما يناهز  200.000دوالر
أمرييك)  +درع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الرابعة :فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة
القطاع الزراعي
يحصل الفائز عىل مبلغ وقدره  750.000.00درهم إمارايت (ما يناهز  200.000دوالر
أمرييك)  +درع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الخامسة :فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل
والتمر واالبتكار الزراعي
يحصل الفائز عىل مبلغ وقدره  750.000.00درهم إمارايت (ما يناهز  200.000دوالر
أمرييك)  +درع تذكاري وشهادة تقدير.

الجهات التي ُت َ
منح لها الجائزة
متنح الجائزة إىل من يستويف املعايري ويتوافر فيه رشوط املنح من األفراد والجهات
العاملة يف مجال نخيل التمر واالبتكار الزراعي وهي املؤسسات واملعاهد والكليات
العاملة يف القطاع الزراعي ومجال نخيل التمر ،املنظامت الدولية واملنظامت غري
الحكومية والرشكات الخاصة التي لها مشاريع متميزة يف هذه املجاالت ،الباحثون
والعلامء املتميزون ،واملهندسون والفنيون واملزارعون املتميزون يف هذه املجاالت.
وال يجوز ألي شخص يعمل يف جهة ما (حكومية أو خاصة) أن يرتشح ألي من فئات
الجائزة دون موافقة خطية من الجهة أو الرشكة التي يعمل بها.

مزايا الجائزة

ينح الفائز شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ مايل ضمن حفل يقام يف العاصمة
ُ
أبوظبي ،كام ميكن للحاصلني عىل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
من استخدام شعار الجائزة عىل املواد الدعائية والتسويقية الخاصة بهم ملدة أقصاها
ثالثة أعوام تبدأ من تاريخ حصولهم عىل الجائزة .يف حني يحق للفائز بأي من فئات
الجائزة الرتشح لنيل الجائزة يف الدورة التالية ما عدا الفئة التي سبق له أن فاز بها،
والتي ميكن التقدم لها مرة أخرى بعد مرور ثالث دورات قادمة من تاريخ حصولهم
عىل الجائزة .كام سيتم التعريف ايجابياً بالفائزين من خالل وسائل اإلعالم املختلفة
املحلية والدولية باإلضافة إىل مجلة الجائزة واملوقع االلكرتوين للجائزة وصفحات
التواصل االجتامعي.

معايير وشروط المشاركة ضمن فئات الجائزة

فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة
1 .1أن ال يكــون قــد ســبق للمتقــدم نيــل أي جائــزة أخــرى عــن (البحــث  /الدراســة) مــن
أي جهــة أخــرى حــول العــامل.
2 .2إمكانيــة تطبيــق (البحث/الدراســة) ميدانيــاً مبــا يخــدم تنميــة وتطويــر القطــاع
الزراعــي وقطــاع نخيــل التمــر.
3 .3أن يكــون (البحث/الدراســة) جديــد ومتميــز يف مجــال االبتــكار الزراعــي ،مــع إظهــار
كافــة نواحــي اإلبــداع واالبتــكار ،وكذلــك الرتكيــز عــى التحديــات املصاحبــة للعمــل
مــن خــال اســتعراض التطبيقــات التقنيــة املســتخدمة.

فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة
1 .1أن يتميز املرشوع بالتأثري املبارش واالرتقاء من واقع وتحديات القطاع الزراعي.
2 .2أن يكــون املــروع التنمــوي جديــدا ً بأفــكاره وأســلوب تنفيــذه ،وأن تكــون نتائجــه
أصيلــة وفريــدة.
م اإلنتاج وجودته ومتيزه يف عني االعتبار.
3 .3يؤخذ حجم املرشوع التنموي وكَ ّ
4 .4تنوع اإلنتاج من حيث عدد وجودة األصناف املنتجة.
5 .5مدى استخدام التقنيات الحديثة يف املرشوع التنموي.
6 .6تعطى أهمية خاصة للمشاريع ومنتجاتها العضوية الصديقة للبيئة.

فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر
1 .1حجم املرشوع والتقنيات الحديثة املستخدمة.
2 .2إنتاج املرشوع وكميات التمور املسوقة محلياً ودولياً.
3 .3حجم ونوعية األصناف املنتجة.
4 .4التقنية املستخدمة يف عمليات الري والتسميد والوقاية والتخزين والتسويق.
5 .5أن يحتــوي اإلنتــاج عــى صنــف (نخلــة أم فحــل) يتميــز مبواصفــات إنتاجيــة عاليــة
ونوعيــة مثــار فريــدة.
6 .6تعطى أهمية خاصة للمنتجات العضوية الصديقة للبيئة.

فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي
1 .1أن يســاهم االبتــكار يف اســتنباط حلــول مناســبة لتلبيــة العــامل مــن االحتياجــات
املســقبلية للغــذاء.
2 .2أن يتميز االبتكار بالتأثري املبارش واالرتقاء بالقطاع الزراعي ،وتسويق املنتجات.
3 .3أن يتضمــن االبتــكار أفــكارا ً جديــدة ويطــرح ألســاليب مبتكــرة يف التنفيــذ مــع ضــان
نتائــج إيجابيــة ومــردود كبــر عــى القطــاع الزراعــي.

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي
يقوم مجلس األمناء واللجنة العلمية باستعراض أسامء األشخاص املرشحني،
واملؤسسات أو املنظامت أو الرشكات املرتشحة ،ويتم اختيار األجدر منها ،بنا ًء
عىل الدور اإليجايب يف تنمية قطاع االبتكار الزارعي وقطاع نخيل التمر واألثر االجتامعي
واالقتصادي الذي تحقق للشخص أو للجهة املرتشحة.

الشروط العامة
1 .1تقبــل طلبــات الرتشــيح الكرتونيــاً مــن كافــة أنحــاء العــامل باللغتــن العربيــة أو
اإلنجليزيــة ،مــن خــال زيــارة املوقــع االلكــروين www.kiaai.ae
2 .2ال تعــاد أي مــن ملفــات الرتشــيح إىل أصحابهــا ســواء فــازت أم مل تفــز ،بــل تــودع
يف مقــر األمانــة العامــة للجائــزة.
ِ
تستوف الرشوط.
3 .3يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة عن أي فئة مل
4 .4الجائزة ال متنح ألي شخص ،أو هيئة ،أو رشكة ملرتني متتاليتني بنفس الفئة.
5 .5للمزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم االطــاع عــى األســئلة الشــائعة واملتكــررة مــن
خــال زيــارة املوقــع االلكــروين www.kiaai.ae

البرنامج الزمني للجائزة
فترة تقديم طلبات الترشيح:

 1مايو –  31أكتوبر من كل عام (ستة أشهر)

		
إعالن أسماء الفائزين:

خالل األسبوع الثاين من شهر فرباير من كل عام

			
حفل التكريم:

خالل األسبوع الثاين من شهر مارس من كل عام

لمزيد من المعلومات
األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

المركز الرئيسي في العاصمة أبوظبي
صندوق الربيد  3614أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
هاتف +97123049999
فاكس +97123049990
واتساب +971506230066
الربيد االلكرتوين sg@kiaai.ae
املوقع اإللكرتوين www.kiaai.ae

مكتب التنسيق الخاص باستقبال ترشيحات الجائزة في مدينة العين
هاتف +97137832434
فاكس +97137832550
واتساب +971506230066
الربيد االلكرتوين info@kiaai.ae
املوقع اإللكرتوين www.kiaai.ae

