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رسالة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس األمناء
ً
ً
لطالما كان القطاع الزراعي ونخيل التمر جزءا مهما من حياة سكان هذه المنطقة ،فقد كانت الزراعة ونخيل
ً
ً
ً
التمرمصدرا رئيسيا للطعام وموردا للدخل ألنا اعتمد حياهه علي.
وإن ما يشهده العال من موجا الجفاف واألسباب التي تؤدي إلى تراجع الزراعة ،يستدعي العمل على خلق
آليا جديدة والعمل على إعداد دراسا بناءة وابتكارا رائدة لضمان تطور هذا القطاع والوصول ب .إلى
مستويا أفضل ،وذلك من خالل تحفيز الخبراء والباحثين والمزارعين على المساهمة بأفكاره ومشاريعه
الرائدة لضمان تحقيق هذا الهدف
لقد أسس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارا العربية المتحدة (حفظ .الل).
ً
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ،بمكرمة من سموه تقديرا للجهود واإلسهاما البارزة التي
يقوم بها األفراد والمؤسسا على السواء في مجال البتكار الزراعي ونخيل التمر ،لتشجيعه وتحفيزه على بذل
المزيد من الجهود بغية الوصول بالقطاع الزراعي وشجرة نخيل التمرإلى أفضل المستويا
وقد كانت اإلمارا العربية المتحدة وما زالت في مقدمة الدول التي منحت القطاع الزراعي وشجرة نخيل التمر
ً
ً
اهتماما خاصا وتبوأ في هذا املجال مكانة عالمية مرموقة وساهمت مساهمة بناءة في الرتقاء بهذا القطاع
واملحافظة على الموارد وتنميتها ودع األمن الغذائي العالمي من خالل العديد من المبادرا الهادفة والفعاليا
ً ً
الناجحة التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين العربي والعالمي
واليوم ت تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ،لتكون منصة لتقدير وتكري األفراد
ً
والمؤسسا من شتى أنحاء العال الذين قدموا إسهاما جليلة في هذا املجال ،وملتقى سنويا لتبادل الخبرا
ً
والمعرفة وجسرا للتواصل بين كافة الشعوب لتبقى دولة اإلمارا بلد املحبة والسالم والوئام واإلخاء وفي صدارة
دول العال في شتى املجال كما أراد لها القيادة الحكيمة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظ .الل.
مقدمـ ـ ـ ـ ــة
في إطارعمل خططها التنموية ،وضعت حكومة دولة اإلمارا العربية المتحدة ،تأسيس صناعة إنتاج التمركأحد
أولوياهها وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظ .الل،".
ثمة جهود متواصلة لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتحسين استغالل كافة الموارد المتاحة
وفي هذا اإلطار ،تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بهدف تعزيز وتشجيع البتكار الزراعي
ودراسا أبحاث نخيل التمر وانتشارها في العال  ،وتقدير من قدموا إسهاما جليلة في هذا املجال من أفراد
ومؤسسا كما شجعت الدولة على إقامة المزارع والمشاريع الزراعية البناءة بأحدث الطرق واألساليب وقدمت
في سبيل ذلك الكثير من الدع ووفر األراض ي الصالحة والمعدا والمياه والبذور واألسمدة إلنجاح هذه
العملية وتحسين استغالل كافة الموارد المتاحة
وقد صممت الجائزة لتؤكد على ريادة دولة اإلمارا في قطاع الزراعة ونخيل التمر وتفوقها في هذا الجانب على
المستوى العالمي ،وكذلك للمساهمة في تحفيز الخبراء والباحثين والعلماء والمزارعين على البتكار لتطوير القطاع
الزراعي وبما يسه في توفير أفضل الحلول والسبل لتلبية حاجة العال من الغذاء باعتبار القطاع الزراعي هو
الركن الهام في هذا الجانب
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ً
وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ،هي جائزة مستقلة ومحايدة تمنح سنويا للعلماء والمنتجين
البارزين والشخصيا والمؤسسا المؤثرة ،والتي أسهمت في مجال األبحاث والتنمية الخاصة بالقطاع الزراعي
ونخيل التمر
قرارالتأسيس
تأسست جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ،برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظ .الل ".بالمرسوم التحادي رق  79لسنة  ،8102بتاريخ  2أكتوبر  ،8102كما
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظ .الل ،.قرار رق  2لسنة  8102بتاريخ  2أكتوبر  8102في شأن تشكيل
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي برئاسة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
ً
الثقافة وتنمية المعرفة ،ونص القرار على أن يسمي املجلس من بين أعضائ .نائبا للرئيس يحل محل .عند غياب،.
ً
ً ً
ويسمي رئيس املجلس أمينا عاما للجائزة ومقررا لها ،وألمين عام الجائزة أن يستعين بمن يرى الستعانة به سواء
من داخل الدولة أو من خارجها.
أعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمروالبتكارالزراعي
وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس األمناء
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة باإلمارات
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
معالي الدكتور جوزيه دا سيلفيا
معالي الدكتور طارق بن موس ى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية
سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
سعادة الدكتور علي أبو السبع
مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة المهندس راشد خلفان الشريقي
المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة باإلمارات
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
ويخول مجلس األمناء بالتخطيط للسياسة العامة للجائزة واإلشراف عليها ووضع الشروط واآلليات التي تتوافق مع
سياسة الجائزة وتحقيق أهدافها ،وتحديد فئاتها ووضع النظام األساس ي وشروط الترشيح لكل مجاالتها ،ووضع معايير
تقييم األعمال والترشيحات ،كما يخول مجلس األمناء بتشكيل لجنة علمية لمنح الجائزة ،بقرار من رئيس مجلس
األمناء وتختص بتنفيذ السياسة العامة للجائزة والمعتمد من مجلس األمناء.
رؤيـتنا:
دع وتطويرقطاع نخيل التمروالبتكارالزراعي لتحقيق التنمية المستدامة 0202
رسالتنا:
 الحتفاء بالجهود المتميزة التي تبذل لتطويرالقطاع الزراعي من أجل تنمية مستدامة لنا ولألجيال القادمة إقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بين الجها ذا الصلة بالبتكارالزراعي وصناعة نخيل التمر، نشرثقافة نخيل التمروالبتكارالزراعي بين مختلف الفئا المستهدفة على المستوى املحلي واإلقليمي والدوليمهمتنا:
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 خلق بيئة إيجابية محفزة على االبداع واالبتكار في املجال الزراعي ونخيل التمر تكريم الفائزين وتقدير جهودهم التي تساهم بتعزيز األمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعالمأهدافنا:
 -1تعريف العال باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظ .الل ".بزراعة
النخيل والبتكارالزراعي ومبادرات .الكريمة في األنشطة واملجال المتعلقة بدع البحوث والدراسا الخاصة
 -2إبراز الدور الريادي المسؤول لدولة اإلمارا في دفع مسيرة اإلبداع والبتكار في مجال نخيل التمر والقطاع
الزراعي ،والهتمام بقضايا حماية البيئة ومحاربة الفقروزيادة الرقعة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة
 -3دع البحث العلمي وتشجيع وتقديرالعاملين في تطويرالقطاع الزراعي وقطاع نخيل التمرباإلمارا والعال ،
والستفادة من مختلف الخبرا لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمروفق أفضل الممارسا الدولية
لجنة التحكي العلمية
تتألف اللجنة العلمية من علماء وخبراء بارزين في مجال البتكارالزراعي ومجال زراعة نخيل التمر ،ويقرر هؤلء
العلماء والخبراء باإلجماع الفائزين في فئا الجائزة املختلفة
ويقدم كل طلب إلى فريق المقيمين املختص ،ويتولى مقيمو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي،
ً
مراجعة كل طلب منفردين ومجتمعين وسوف تت عملية التقيي وفقا لمعايير اختيار الفوز بالجائزة المقررة
ً
سلفا
وتتألف اللجنة العلمية من السادة:
 -0أ د فرانزهوفمان  /الوليا المتحدة األمريكية
 -8أ د هاريسون هيوز  /الوليا المتحدة األمريكية
 -3أ د جوزيف كوبيرو  /مملكة اسبانيا
 -4أ د يوفون مارتل  /جمهورية كندا
 -2أ د فاطمة األنصاري  /اإلمارا العربية المتحدة
 -6أ د إبراهي صقرالمسل  /المملكة العربية السعودية
ً
عضوا
 -9أ د سميرالشاكر  /خبيردولي

ً
رئيســا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

الســرية
تعامل كافة المعلوما والمواد المتعلقة بطلبا التقدم إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي
ً
بسرية تامة ولن يطلع عليها أي شخص ما ل يكن ذا صفة بشكل مباشر في عملية الجائزة وفضال عما تقدم ،يلتزم
جميع أعضاء لجنة التحكي واألشخاص الذين تربطه صلة بعملية منح الجائزة بالتوقيع على اتفاقية عدم
اإلفصاح لضمان معالجة كافة المعلوما والمواد في إطارمن السرية التامة
فئا الجائزة وقيمتها:
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تتولى األمانة العامة للجائزة تنظ حفل تكري بشكل دوري كل سنة ميالدية في العاصمة أبوظبي ،بحضور
أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماس ي وممثلي المنظما الدولية وكبار
الشخصيا  ،بحيث يجري تكري الفائزين بفئا الجائزة ضمن حفل رسمي مهيب
وتنقس الجائزة الى خمس فئا في مجال البتكارالزراعي ونخيل التمر ،وهي على النحو التالي:
الفئة األولى :فئة الدراسا المتميزة والتكنولوجيا الحديثة
يحصل الفائزعلى مبلغ وقدره مليون دره إماراتي (ما يناهز  311 111دولرامريكي)  +درع تذكاري وشهادة تقدير

الفئة الثانية :فئة المشاريع التنموية والنتاجية الرائدة
يحصل الفائزعلى مبلغ وقدره مليون دره إماراتي (ما يناهز  311 111دولرأمريكي)  +درع تذكاري وشهادة تقدير

الفئة الثالثة :فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر
يحصل الفائزعلى مبلغ وقدره  921 111 11دره إماراتي (ما يناهز  811 111دولرأمريكي)  +درع تذكاري وشهادة تقدير

الفئة الرابعة :فئة البتكارا الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي
يحصل الفائزعلى مبلغ وقدره  921 111 11دره إماراتي (ما يناهز 811 111دولرأمريكي)  +درع تذكاري وشهادة تقدير

الفئة الخامسة :فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمروالبتكارالزراعي
يحصل الفائزعلى مبلغ وقدره  921 111 11دره إماراتي (ما يناهز 811 111دولرأمريكي)  +درع تذكاري وشهادة تقدير

الجها التي تمنح لها الجائزة
تمنح الجائزة إلى من يستوفي المعايير ويتوافر في .شروط المنح من األفراد والجها العاملة في مجال نخيل التمر
والبتكار الزراعي وهي المؤسسا والمعاهد والكليا العاملة في القطاع الزراعي ومجال نخيل التمر ،المنظما
الدولية والمنظما غير الحكومية والشركا الخاصة التي لها مشاريع متميزة في هذه املجال  ،الباحثون
والعلماء المتميزون ،والمهندسون والفنيون والمزارعون المتميزون في هذه املجال
ول يجوز ألي شخص يعمل في جهة ما (حكومية أو خاصة) أن يترشح ألي من فئا الجائزة دون موافقة خطية من
الجهة أو الشركة التي يعمل بها
مزايا الجائزة:
يمنح الفائز شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ مالي ضمن حفل يقام في العاصمة أبوظبي ،كما يمكن للحاصلين على
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي من استخدام شعار الجائزة على المواد الدعائية والتسويقية
الخاصة به لمدة أقصاها ثالثة أعوام تبدأ من تاريخ حصوله على الجائزة في حين يحق للفائز بأي من فئا
الجائزة الترشح لنيل الجائزة في الدورة التالية ما عدا الفئة التي سبق ل .أن فاز بها ،والتي يمكن التقدم لها مرة
ً
أخرى بعد مرور ثالث دورا قادمة من تاريخ حصوله على الجائزة كما سيت التعريف ايجابيا بالفائزين من
خالل وسائل اإلعالم املختلفة املحلية والدولية باإلضافة إلى مجلة الجائزة والموقع اللكتروني للجائزة وصفحا
التواصل الجتماعي

معاييروشروط المشاركة ضمن فئا الجائزة
فئة الدراسا المتميزة والتكنولوجيا الحديثة
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 -0أن ل يكون قد سبق للمتقدم نيل أي جائزة أخرى عن (البحث  /الدراسة) من أي جهة أخرى حول العال
ً
 -8إمكانية تطبيق (البحث/الدراسة) ميدانيا بما يخدم تنمية وتطويرالقطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر
 -3أن يكون (البحث/الدراسة) جديد ومتميز في مجال البتكار الزراعي ،مع إظهار كافة نواحي اإلبداع والبتكار،
وكذلك التركيزعلى التحديا المصاحبة للعمل من خالل استعراض التطبيقا التقنية المستخدمة
فئة المشاريع التنموية والنتاجية الرائدة
 -0أن يتميزالمشروع بالتأثيرالمباشروالرتقاء من واقع وتحديا القطاع الزراعي
ً
 -8أن يكون المشروع التنموي جديدا بأفكاره وأسلوب تنفيذه ،وأن تكون نتائج .أصيلة وفريدة
 -3يؤخذ حج المشروع التنموي وك ّ اإلنتاج وجودت .وتميزه في عين العتبار
 -4تنوع اإلنتاج من حيث عدد وجودة األصناف المنتجة
 -2مدى استخدام التقنيا الحديثة في المشروع التنموي
 -6تعطى أهمية خاصة للمشاريع ومنتجاهها العضوية الصديقة للبيئة
فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر
 -0حج المشروع والتقنيا الحديثة المستخدمة
ً
ً
 -8إنتاج المشروع وكميا التمور المسوقة محليا ودوليا
 -3حج ونوعية األصناف المنتجة
 -4التقنية المستخدمة في عمليا الري والتسميد والوقاية والتخزين والتسويق
 -2أن يحتوي اإلنتاج على صنف (نخلة أم فحل) يتميزبمواصفا إنتاجية عالية ونوعية ثمارفريدة
 -6تعطى أهمية خاصة للمنتجا العضوية الصديقة للبيئة
فئة البتكارا الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي
 -0أن يساه البتكارفي استنباط حلول مناسبة لتلبية العال من الحتياجا المسقبلية للغذاء
 -8أن يتميزالبتكاربالتأثيرالمباشروالرتقاء بالقطاع الزراعي ،وتسويق المنتجا
ً
 -3أن يتضمن البتكار أفكارا جديدة ويطرح ألساليب مبتكرة في التنفيذ مع ضمان نتائج إيجابية ومردود كبير على
القطاع الزراعي
فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمروالبتكارالزراعي
يقوم مجلس األمناء واللجنة العلمية باستعراض أسماء األشخاص المرشحين ،والمؤسسا أو المنظما أو
الشركا المترشحة ،ويت اختيار األجدر منهاً ،
بناء على الدور اإليجابي في تنمية قطاع البتكار الزارعي وقطاع نخيل
التمرواألثرالجتماعي والقتصادي الذي تحقق للشخص أو للجهة المترشحة

الشروط العامة
ً
 -0تقبل طلبا الترشيح الكترونيا من كافة أنحاء العال باللغتين العربية أو اإلنكليزية
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يمكن ملء البيانا المطلوبة كما هي في النموذج المرفق من خالل الضغط على زر "طلب الترشيح" (اضغط
هنا)
ل تعاد أي من ملفا الترشيح إلى أصحابها سواء فاز أم ل تفز ،بل تودع في مقراألمانة العامة للجائزة
يحق للجنة التحكي حجب الجائزة عن أي فئة ل تستوف الشروط
الجائزة ل تمنح ألي شخص ،أو هيئة ،أو شركة لمرتين متتاليتين بنفس الفئة

للمزيد من المعلوما عن الشروط واألحكام العامة يمكنك الطالع على األسئلة الشائعة والمتكررة من خالل
(اضغط هنا) األسئلة الشائعة والمتكررة
البرنامج الزمني للجائزة
 -0فترة تقدي طلبا الترشيح 0 :مايو –  30أكتوبرمن كل عام (ستة أشهر)
 -8إعالن أسماء الفائزين :خالل األسبوع الثاني من شهرفبرايرمن كل عام
 -3حفل التكري  :خالل األسبوع الثاني من شهرمار من كل عام
لمزيد من المعلوما
المانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمروالبتكارالزراعي
 -0المركز الرئيس ي في العاصمة أبوظبي صندوق البريد  3604أبوظبي ،اإلمارا العربية المتحدة
هاتف  - 2209400210000فاكس  - 2209400210002واتساب 22094220002200
الموقع اإللكتروني  www.kiaai.aeالبريد االلكتروني  sg@kiaai.aeفيسبوك  kiadpaiتويتر @kiadpai
 -0مكتب التنسيق الخاص باستقبال ترشيحات الجائزة في مدينة العين
هاتف  - 2209409300101فاكس  - 2209409300222واتساب 22094220002200
البريد االلكتروني  info@kiaai.aeالموقع اإللكتروني www.kiaai.ae

طلب الترشيح
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمروالبتكارالزراعي
بيانا الزامية
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االسم الثالثي:
الصفة:
جهة العمل:
بلد اإلقامة:
الجنسية:
البريد االلكتروني:
رقم الهاتف المتحرك:
رقم الهاتف الثابت:
المدينة:
الجنس :ذكر  /أنثى
العنوان البريدي:
صورة عن جواز السفر (ساري المفعول):
PDF
صورة شخصية)jpg( :
JPG
سيرة ذاتية)pdf( :
PDF
الفئة التي ترغب أن تترشح بها:
تاريخ تقديم طلب الترشيح:
ارفع ملف الترشيح بما يتضمن كامل الوثائق والمعلومات بصيغة ( )pdfبحد أقص ى 5MB
ارفع ملخص عن ملف الترشيح باللغة اإلنكليزية بصيغة ( )wordبمعدل  222كلمة
Word
PDF
ارفع ملف اإلقرار الخطي بصيغة ()pdf
ً
على أن يشير أو يثبت اإلقرار الخطي بالوثائق التي ال تدع مجاال للشك أن الملكية الفكرية (للمادة العلمية أو الدراسة
أو البحث أو اإلنتاج أو االبتكار أو المشروع أو التقنية) التي ترغب الترشح بها لفئات الجائزة هي ملك للشخص أو
للجهة أو للشركة ،كما يجب أن يظهر اإلقرار الخطي أن الشخص أو الجهة أو الشركة تتحمل كامل المسؤولية
(العلمية والفنية واإلدارية والقانونية) حيال أي ادعاء قد يصل األمانة العامة للجائزة من أي طرف سواء كان شخص
أو جهة أو شركة حول العالم .وفي حال ثبت العكس تتكلف محاكم إمارة أبوظبي في دولة االمارات العربية المتحدة
مسؤولية فض أي منازعة أو خالف قد يحصل في هذا الخصوص .عقب ذلك ال تتحمل األمانة العامة للجائزة أية
مسؤولية إدارية أو قانونية أو علمية جراء فوز الشخص أو الجهة أو الشركة بإحدى فئات الجائزة ،وفي هذه الحالة
تتولى األمانة العامة للجائزة سحب الجائزة من الشخص أو الجهة أو الشركة ويتوجب عليهم أن يعيدوا القيمة المالية
والدرع التذكاري وشهادة التقدير .خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من قرار املحكمة ،كما يخضع (الشخص أو الجهة أو
الشركة) للمالحقة القانونية وفق األصول في حال التخلف عن التسليم بالوقت املحدد.
PDF
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