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قطاع الزراعة ركن أساسي، ضمن اسرتاتيجيتنا لألمن 
الغذائي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه هللا
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



مسؤوليتنا تعظيم دور المزارع ومربي الرثوة الحيوانية 
باعتبارهم العنرص الفاعل في منظومة األمن الغذائي 

والحيوي

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
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9

المقدمة:

بمكرمة من ســـمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاســـة، رئيـــس مجلس إدارة هيئة 

أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تقام عدد من المسابقات 

المصاحبة لجائزة الشـــيخ منصور بـــن زايد للتمزي الزراعي لدعم 

أهداف الجائزة وتحفزي وتشـــجيع المزيـــد من المزارعني ومربي 

الرثوة الحيوانيـــة على المنافســـة اإليجابية لالرتقـــاء بالقطاع 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وتقام المســـابقات المصاحبة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة 

وتتيـــح الفرصة لمشـــاركة المـــربني وأفراد المجتمـــع وصغار 

المنتـــجني واألرس المنتجة، للمنافســـة في مســـابقات تدعم 

جهود تحقيق االســـتدامة الزراعية واألمـــن الغذائي من خالل 

إبراز دور المزارعني ومربي الرثوة الحيوانية باإلضافة إلى تشجع 

فئات أخرى من المجتمع على تبني أفضل الممارسات.

المقدمة8



1011 أهداف المسابقات 

أهداف المسابقات :

الرتويج لجائزة الشـــيخ منصـــور بن زايد للتمزي الزراعـــي ودعم فعاليات 

مهرجان الشيخ زايد.

تعزيز روح المنافسة اإليجابية بني المزارعني والمربني.

تشـــجيع صغـــار المنتـــجني واألرس المنتجة على مضاعفـــة جهودهم 

لدعم األمن الغذائي.

تشـــجيع المزارعني والمربني علـــى تبني أفضل الممارســـات والعناية 

باإلنتاج المحلي.

إبراز مزايا اإلنتاج المحلـــي النباتي والحيواني ودعم جهود مربي النحل 

وإنتاج العسل.

تشجيع األفراد والرشكات المحلية على دعم اإلنتاج المحلي وتفضيله. 

إبراز مزايا اقتناء السالالت الحيوانية ذات اإلنتاجية العالية.

تهدف المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتمزي 
الزراعي والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد إلى:



أحـــــــــكام عامــــة 

ورشوط المشاركة 

في المسابقات:

1213

تقـــترص المســـابقات علـــى المـــزارعني وأصحـــاب العـــزب والمنشـــآت 

واألنشطة المرخصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة (ماعدا مسابقة 

أفضل السالالت فالمشاركة مفتوحة للراغبني من كافة دول مجلس 

التعاون الخليجي)

تقديم صورة من الهوية (سارية الصالحية) عند التسجيل.

تقبل المشـــاركات في مسابقة أفضل منتج من التمور للمصانع من 

دولة االمارات العربية المتحدة.

يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

أن ال تكون الحيازة مخالفة لألنظمـــة والقوانني والترشيعات الصادرة 

في الدولة.

يجب على المشارك التقيد باالشرتاطات الفرعية للفئة المشاركة بها.

أحكام عامة ورشوط المشاركة في المسابقات



أحـــــــــكام عامــــة 

ورشوط المشاركة 

في المسابقات:

15

يمنح الفائز شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ مالي 

يحق للفائز الرتشح لنفس الفئة التي فاز بها بعد مرور دورتني من تاريخ 

حصوله على الجائزة.

يحـــق للفائز الرتشـــح في الـــدورة التاليـــة للجائزة ألحد الفئـــات التي لم 

يسبق له الفوز فيها.

يعترب قرار لجنة التحكيم نهائي وغري قابل للطعن.

تقدم طلبات المشـــاركة في المســـابقات من خالل تعبئة االستمارة 

.www.smaea.ae على الموقع اإللكرتوني للجائزة

سيتم اإلعالن عن الفائزين أثناء الفعالية بمهرجان الشيخ زايد الرتاثي.

أحكام عامة ورشوط المشاركة في المسابقات14
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أحـــــــــكام عامــــة 

ورشوط المشاركة 

في المسابقات:

16

تنظيم عدد من المسابقات طوال فرتة مهرجان الشيخ زايد وتتكامل هذه 

المســـابقات مع جائزة الشـــيخ منصور بن زايد للتـــمزي الزراعي حيث تغطي 

المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

قيمة الجوائزقائمة المسابقات المصاحبة

1 - مسابقة أفضل منتج من التمور

مسابقة للمنتجات الغذائية المصنعة من مشتقات التمور للمصانع 
المحلية واألرس المنتجة.

260,000
درهم

2 - مسابقة الطهي الحي لألرس المنتجة

مسابقة للطبخ الحي في المهرجان باستخدام المنتجات المحلية في 
الشق النباتي والحيواني.

50,000
درهم

3 - مسابقة أفضل السالالت

مسابقة لتشجيع المربني على اقتناء السالالت األكرث انتاجًا ومقاومة 
األمراض والمتأقلمة مع البيئة الصحراوية.

 1,556,000
درهم

4 - مسابقة الحليب

مسابقة تهدف لتعزيز ثقافة المربني لالستفادة من حليب األغنام 
وتربية السالالت األكرث انتاجًا.

 80,000
درهم

5 - مسابقة األوزان

مسابقة للتنافس في أفضل وزن للذبائح في السالالت المختلفة 
بالدولة لتشجيع السالالت المنتجة للحم.

204,000
درهم

6 - مزاد أسبوعي للرثوة الحيوانية

سيكون هناك 12 مزادًا في الفعالية بواقع مزاد واحد اسبوعيًا

أحكام عامة ورشوط المشاركة في المسابقات



19 مسابقة أفضل منتج من التمور18

مســـابقة أفضل 

منتج من التمور

أ - المصانع المحلية

الرشوط والضوابط:

أن يكون المنتج من إنتاج مصنع مرخص تجاريا.

أن يكون المنتج يحمل عالمة تجارية

أن يكون من اإلنتاج المحلي لدولة االمارات العربية المتحدة

أن تكون وزن العبوة 2 كيلو

أن تكون التمور من المنتجني أو المصنعني سواء لدية رخصة تجارية أو موقع إلكرتوني.

المعيار األول: جودة المنتج (وزن المعيار %50) 

المذاق والرائحة

المكونات

تناسق القوام

التماسك

النظافة

سهولة االستهالك المبارش

المعيار الثاني: المظهر العام (وزن المعيار %50)

استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة في التغليف.

أن تكون البطاقة التعريفية واضحة على العبوة.

أن تحتوي البطاقة التعريفية على البيانات األساسية للمستهلك. 

اإلبداع واالبتكار في التغليف والعرض.

نوع وشكل وجاذبية العبوة.



مســـابقة أفضل 

منتج من التمور

ب- األرس المنتجة

21 20

المعيار األول: جودة المنتج (وزن المعيار %50) 

المذاق والرائحة

المكونات

تناسق القوام

التماسك

النظافة

سهولة االستهالك المبارش

المعيار الثاني: المظهر العام (وزن المعيار %50)

استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة في التغليف.

أن تكون البطاقة التعريفية واضحة على العبوة.

أن تحتوي البطاقة التعريفية على البيانات األساسية للمستهلك. 

اإلبداع واالبتكار في التغليف والعرض.

نوع وشكل وجاذبية العبوة.

مسابقة أفضل منتج من التمور



مالحظة
هامة:

23 مسابقة الطهي الحـي 22

مسابقة

الطهي الحـي

الرشوط والضوابط:

ال ُيسمح للمتسابقني الذين يصلون قبل الوقت المحدد الدخول إلى المنطقة المخصصة للطبخ الحي.

يجب تقديم الرخصة التجارية.

يجب على المتسابقني تنظيف المكان بعد انتهاء المسابقة.

يجب على المتسابقني االلزتام بقواعد ومعايري النظافة.

ال ُيسمح للمتسابقني الرتويج ألي منتج.

قبل بدء المسابقة يجب تقديم نسخ عن الوصفات المطبوعة كلها إلى فريق التحكيم.

يجب إحضار المكونات كلها في حاويات صحية ومّربدة وعلب عازلة للحرارة أو غريها.

ال ُيسمح بإحضار أي أطعمة جاهزة وقد يؤدي إدخالها إلى استبعاد المتسابق.

يجب إحضار جميع المعدات وأدوات المطبخ الالزمة مثل ألواح التقطيع والسكاكني واألواني 
والمقالي واألطباق وغريها من المواد الالزمة لطهي الطعام وتقديمه.

المعيار األول: النكهة والمذاق (وزن المعيار %40)

يجب على المتســـابقني التأكد من أن الطبق المقّدم يعكس مستويات النكهة والمذاق، ويجب الحفاظ على الطعم 

النموذجي وعلى أن تكون ذات جودة ونكهات وألوان مناسبة.

المعيار الثاني: االبتكار (وزن المعيار %20)

يجب أن تبدو األطباق ُمشهية وملفتة وحسنة المنظر، وسيتم التقييم على صعيد النكهة وطريقة التقديم، والتوازن 

في المكونات الغذائية لألطباق، وعرض عملي وواقعي باستخدام اإلسم الصحيح لألطباق.

المعيار الثالث: التقديم (وزن المعيار %10)

يجب أن يكون أســـلوب التقديم بسيطًا وعمليًا ونظيفًا مع عدم اإلفراط في الزتيني غري الرضوري، واألوعية الزجاجية، 

والكؤوس، والمالعق وغريها حيث أنها يجب أن ال تؤثر على الخدمة.

المعيار الرابع: المكونات (وزن المعيار %20)

يجـــب أن  تكـــون الوجبات الُمحرضة متوازنـــة غذائيا، وقابلة للهضم بســـهولة وخفيفة، وأن تكـــون النكهات واأللوان 

متناسقة.

المعيار الخامس: النظافة (وزن المعيار %10)

البد من االهتمام بالنظافة والمظهر العام.



فعاليـــات الرثوة 

الحيوانية

25 فعاليات الرثوة الحيوانية 24

الرشوط العامة للمشاركة في المسابقات (الوزن/ الحليب/ افضل السالالت)

يشرتط أن ال يقل عمر المشارك في المسابقة عن 18 عام.

أداء القسم.

التقيد باألنظمة والرشوط الخاصة بكل مسابقة.

توفري شهادة صحية بيطرية (شهادة خلو من األمراض) لكل حيوان مشارك، صادرة من جهة حكومية. 

أن تكون الحيوانات معرفة برقم تعريفي.

أن تكون الحيوانات حسنة المظهر وذات بنية جسدية جيدة .

يتم استبعاد األغنام التي ال ترقى للمستوى العام للمسابقة.

يسمح للمشارك بإحضار عامل خاص به لرعاية الحيوانات على أن يكون ذو مظهر الئق .

ال يسمح بتحريك االغنام من المكان المخصص لها إال بموافقة اللجنة المنظمة.

علـــى المشـــاركني االلزتام باألوقـــات المحددة للمســـابقة ويمنع دخول اية أغنـــام بعد الوقت المحدد الســـتالم 

الحيوانات (9 صباحا - 12 ظهرا).

يتم اســـتبعاد أي مشـــارك يثبت عبثه باألغنام أو اســـتخدام أي طريقة للغش أو التدليس على لجنة التحكيم (دون 

الرجوع إلى صاحب الحيوان).

اللجنة المنظمة للمســـابقة ال تتحمل مســـؤولية األغنام المشـــاركة اثناء تواجدها في المهرجان ويتحمل مالك 

الحيوانات كامل المسؤولية.



أفضل  مسابقة 

السالالت: 

27 مسابقة أفضل السالالت 26

تهدف لتشـــجيع المربني لرتبية السالالت األكرث انتاجًا ومقاومة األمـــراض والتأقلم مع البيئة الصحراوية. 

وتحتوي على ستة أشواط لكل ساللة بمجموع أربعة وعرشون شوطًا.

يتم التحكيم على المعايري الموضحة أدناه:

المعايري:

الـــرأس: (الرقبـــة/ العيـــون/ االذان/ تحدب مقدمة الـــرأس/ الفك الســـفلي (المحاذاة مع الفك العلوي)/ التناســـق 

والشكل العام).

الصدر: (االتساع/ المحيط/ العمق/ التناسق والشكل العام)

الكتف: (االتساع/ التناسق والشكل العام).

الظهر: (درجة اإلكتناز/ اإلستقامة/ التناسق والشكل العام).

الجسم: (الطول/ االرتفاع/ الحجم/ التناسق والشكل العام).

القوائم (األمامية/ الخلفية): الطول/المحيط/ الحجم/ االرتكاز على األرض/ اإلرتفاع والتناسق العام)

الصوف/ الشعر: (النعومة/ اللمعان/ الحالة العامة/ التناسق والشكل العام)

الخصية: (محيط الخصية/ حجم الخصية/ التناسق والشكل العام)

الرضع: (االتساع/ القوام/ التناسق والشكل العام/شكل الحلمات/ مكان تموضع الحلمات على الرضع/ طول وحجم 

الحلمات)

اللية: (القوام/ الطول/ العرض/ الحجم/ شكل ومكان وجود الذنب/ التناسق والشكل العام).

االشرتاطات:

يســـمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمشـــاركة باألشواط التالية: (أفضل جذع/ أفضل جذعة/ أفضل 

شاة للسالالت التالية: النعيمي، النجدي، العارضي والحري).

أن تكون الحيوانات المشاركة خالية من الهرمونات .

يلزتم المشارك بإحضار الحالل قبل 24 ساعة على األقل من وقت المسابقة.

على المشاركني إحضار االعالف الخاصة بحيواناتهم أثناء المشاركة بالمسابقة.

يسمح للمشاركني بإحضار عامل لرعاية الحيوانات على أن يكون ذو مظهر الئق.  



29 مسابقة الحليب 28

مسابقة الحليب: 

تهـــدف لتعزيـــز ثقافة المربني لالســـتفادة من حليب األغنـــام وتربية السالالت األكرث إنتاجـــًا. وتتكون من 

شـــوطني: تم تخصيص الشـــوط األول للمعز والشـــوط الثاني للضأن. وسيتم احتســـاب المعيار بناء على 

متوسط قراءات وزن الحليب ليومني متتالني (حلبة صباحية وحلبة مسائية).

االشرتاطات:

أن يكون المشارك من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.

أن تكون الحيوانات المشاركة خالية من الهرمونات .

يلزتم المشارك بإحضار الحالل قبل 24 ساعة على األقل من وقت المسابقة.

على المشاركني إحضار األعالف الخاصة بحيواناتهم أثناء المشاركة بالمسابقة.

يتم حلب الحيوانات المشاركة مساء اليوم السابق للمسابقة (لتفريغ الرضع).

يتم تسجيل قراءات الحليب صباحًا ومساًء ليومني متتاليني ويتم أخذ متوسط قراءات اليومني.

يسمح للمشاركني بإحضار عامل لعمليات الحلب ورعاية الحيوانات على أن يكون ذو مظهر الئق .

يسمح للمشاركني بالمشاركة بحيوان واحد فقط لكل شوط .
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مسابقة األوزان:

تهدف لشـــجيع التنافس ألفضـــل وزن للذبائح في السالالت المختلفة للفئات العمرية (فئة 2 - 3 أشـــهر، 

وفئة 5 - 6  أشـــهر) لتشـــجيع السالالت المنتجة للحم .وتشتمل على شوطني لكل ساللة (شوط لكل فئة) 

بمجموع إثني عرش شوطًا (منها شوطني مفتوحني للضأن و شوطني مفتوحني للماعز). وسيتم احتساب 

المعيار بناء على وزن الحيوان.

االشرتاطات:

أن يكون المشارك من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة.

أن تكون الحيوانات المشاركة خالية من الهرمونات .

يلزتم المشارك بإحضار الحالل قبل 24 ساعة على األقل من وقت المسابقة.

على المشاركني إحضار األعالف الخاصة بحيواناتهم أثناء المشاركة بالمسابقة.

يسمح للمشاركني بإحضار عامل لرعاية الحيوانات على أن يكون ذو مظهر الئق .



33 مزادات األغنام 32

سيكون هناك اثني عرش مزادًا لألغنام في المهرجان (بواقع مزاد واحد اسبوعيًا).مزادات األغنام:



لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع للجائزة:
www.smaea.ae

وفي حال وجود أية استفسارات يمكن التواصل عرب
info@smaea.ae :الربيد اإللكرتوني

+971 54 289 3389
800555


