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المهرجــان الدولــي الثالث للتمــور ا�ردنية بعّمان
عــــّمان 21 -23 تشــرين الثاني  / نوفمبر 2021

مقدمة

ــة  ــة ا�ردني ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــن دول ــة بي ــة والتاريخي ــات ا�خوي ــق العالق ــى عم ــد� عل تأكي
ــؤون  ــر ش ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــن س ــة م ــمية، وبمكرم الهاش
  2021/10/13 بتاريــخ  الموقــع  التعــاون   المتحــدة وبنــاء علــى بروتوكــول  العربيــة  الرئاســة بدولــة ا�مــارات 
، تنظــم وزارة الزراعــة بالمملكــة ا�ردنيــة الهاشــمية (MOA)جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي 
، وجمعية التمور االردنية (JODA)،المهرجان الدولي الثالث للتمور ا�ردنية بعّمان خالل الفترة 21-23 تشرين الثاني  
/ نوفمبــر 2021، بالتعــاون مــع منظمــة ا�غذيــة والزراعــة (FAO) والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق 
الجافــة (ICARDA)،  والمركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة (ICBA)، المركــز العربي لدراســات المناطــق الجافة وا�راضي 
(أرينينــا)،  إفريقيــا  وشــمال  ا�دنــى  الشــرق  فــي  الزراعيــة  البحــوث  مؤسســات  اتحــاد  (أكســاد)،  القاحلــة 

.(DPFS) وجمعية أصدقــاء النخلة با�مارات ،(DPGN) والشــبكة الدوليــة لنخيــل التمر

ــر  ــة مص ــي جمهوري ــزة ف ــا الجائ ــدأت بتنظيمه ــور ب ــة بالتم ــات المتخصص ــن المهرجان ــلة م ــد سلس ــك بع وذل
ــاع  ــة لقط ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــاهمت ف ــة س ــات ملموس ــات نجاح ــذه المهرجان ــت ه ــد حقق ــة ، وق العربي
نخيــل التمــر علــى المســتوى المحلــي، وعــززت مــن ســمعة التمــور العربيــة والتعريــف بهــا علــى المســتوى 
ــة  ــي عالم ــكار الزراع ــر واالبت ــل التم ــة لنخي ــة الدولي ــزة خليف ــات جائ ــت مهرجان ــا أصبح ــي، كم ــي والدول ا�قليم
ــان  ــيكون المهرج ــه وس ــر ومنتجات ــل التم ــر نخي ــي لتطوي ــي والدول ــاون ا�قليم ــيق والتع ــة للتنس ــة ومنص فارق
ــى  ــز عل ــع التركي ــزة م ــاطات الجائ ــًال لنش ــان مكم ــة عّم ــة ا�ردني ــي العاصم ــة ف ــور ا�ردني ــث للتم ــي الثال الدول

خصوصيــة ا�ردن وتميــزه وتخصصه في إنتــاج تمور "المجهول". 

ويأتــي تنظيــم المهرجــان الدولــي الثالــث للتمــور ا�ردنيــة 2021 في الوقــت الذي يشــهد فيه قطاع زراعــة وإنتاج 
بالبنــان  لــه  يشــار  ملموســ¿  تطــور�  ا�ردن  وادي  منطقــة  فــي  "المجهــول"  تمــر  وخصوصــ¿  ا�ردنيــة  التمــور 
ويســتحق التكريــس إذ يقــدر إنتــاج المملكــة مــن تمــور المجهول حوالــي 12-14% من ا�نتــاج العالمي. ويشــتمل 

المهرجــان على عدد من الفعاليات وا�نشــطة علــى النحو التالي: 

1- إقامــة حفــل افتتاح رســمي للمهرجان وتوزيع الجوائــز على الفائزين بمســابقات المهرجان.

2- إقامــة معــرض التمور وخصوص¿ تمــور المجهول ا�ردنية والعالميــة لمدة ثالثة أيام. 

3- إقامــة مســابقة التمــور ا�ردنيــة وفتــح بــاب المشــاركة لكافــة مزارعــي نخيــل التمــر بــا�ردن لتحفيــز 
المزارعيــن والتنافــس ضمــن ثمانــي فئــات تغطــي كافــة الشــرائح المســتهدفة با�ضافــة إلــى تكريــم 

الــرواد والجهــات الداعمة لزراعة وإنتــاج التمور في المملكة ا�ردنية الهاشــمية. 

دوليــة  أســواق  فتــح  بغــرض  للتمــور  المســتوردة  العالميــة  والشــركات  التجــار  مــن  عــدد  اســتضافة   -4
محتملــة وعقــد لقاءات ثنائيــة B2B ما بين منتجي التمــور ا�ردنية وتجارها ومســتورديها الخارجيين. 

5- عــرض خــاص للشــركات المصنعة �جهزة التدريــج والتعبئة والتغليــف وتجارة مدخالت ا�نتاج 

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــاكل والتحدي ــم المش ــتعراض أه ــة الس ــاور متخصص ــة ذات مح ــدوة علمي ــم ن 6- تنظي
ــاهم  ــي تس ــرص الت ــة والف ــول المقترح ــام والحل ــكل ع ــور بش ــاص والتم ــكل خ ــول بش ــر المجه ــو تم منتج

بتطويــر هذا القطاع على المســتوى المحلــي وا�قليمي والدولي.



2

المهرجان أنشطة 

أوًال: معرض التمور

يضــم المعــرض أكثــر مــن 50 جناحــ¿ موحــدة التصميــم 3×3 متر (9 متــر مربع) مــزود كل جناح بطاولــة عرض وحفظ 
وثالثة رفوف وكرســيين مع وصــالت الكهرباء وا�نترنت. 

ثاني�: النــدوة العلمية

وتشــتمل علــى عــدد مــن المحــاور العلميــة والتجــارب المتخصصــة بنخيــل التمــر والمجهــول علــى وجــه الخصــوص 
وســتقام في اليوم الثانــي من المهرجان. 

(B2B) ثالث�: اللقــاءات الثنائية

ــتوردي  ــار ومس ــع تج ــي م ــاء الثنائ ــة اللق ــور ا�ردني ــن للتم ــن والمنتجي ــن المزارعي ــن م ــن والمهتمي ــال للمهنيي ــيتاح المج س
التمور من حول العالم الذين ســيتم اســتضافتهم بشــكل خاص لهذا المهرجان. 

مــكان وزمان المهرجان

ســيعقد المهرجــان والمعــرض والنــدوة العلميــة واللقاءات الثنائية خالل الفترة 21-23 تشــرين الثانــي  / نوفمبر 2021 
فــي فنــدق االنتركونتيننتــال عّمــان فــي جبــل عّمــان (الــدوار الثالــث) وســيتم توفيــر كل االحتياجــات اللوجســتية 

لضمــان نجاح فعاليــات هذا المهرجان. 

الجهــات التي يمكن أن تشــارك في المعرض
1- مزارعــي نخيــل التمــر في المملكة ا�ردنية الهاشــمية والــدول العربية ومزارعي "المجهــول" من حول العالم.

2-  الشــركات المصنعــة للمعــدات وا�دوات الخاصــة بإنتاج وصناعة التمور، والــوكالء المحليون. 
ــركات  ــا ش ــا فيه ــور بم ــة التم ــاج وصناع ــة بإنت ــاج الخاص ــالت ا�نت ــون لمدخ ــوكالء المحلي ــة وال ــركات المنتج 3-  الش

التعبئــة والتغليف. 
4- منتجي ا�شــتال وفســائل النخيل النسيجية.

5- المراكــز البحثيــة المتخصصة بالزراعة. 
6- الضيــوف المهتمين 

الجهــات التي يمكن أن تشــارك في النــدوة العلمية
1- مزارعــي نخيل التمر 

2- خبــراء زراعة وإنتــاج نخيل التمر وخصوصــ¿ تمور "المجهول".
3- المختصيــن في تصنيــع التمور ومنتجاتهــا المختلفة. 

4- تجار التمــور من حول العالم.
5- شــركات تصنيــع وتجارة مدخالت ا�نتاج الزراعــي والنخيل المثمر

6- شــركات االبتــكارات الزراعية والمراكــز المعنية بتطوير زراعة النخيــل العالمية.
بالتمــور  المعنيــة  الدوليــة  البحــوث  ومراكــز  والمنظمــات  الزراعــة  وكليــات  والجامعــات  الدوليــة  المنظمــات   -7

المثمر والنخيل 
8- أســاتذة الجامعات والعامليــن والمهتمين بالنخيــل ومنتجاته. 
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المهرجان: برنامج 

1.  اليــوم ا�ول: االحــد 21 تشــرين الثاني  / نوفمبر 2021

- االفتتــاح الرســمي فــي تمام الســاعة 09:30 من صباح يوم االحد 21 تشــرين الثانــي  / نوفمبر 2021  في قاعة
      الــرواق بفنــدق انتركونتيننتــال عّمان. 

- يفتح المعرض من الســاعة الحادية عشــر صباح¿ وحتى التاســعة ليًال.

2.  اليــوم الثانــي:  االثنيــن  22 تشــرين الثاني  / نوفمبر 2021

- تقام الندوة العلمية في قاعة الرواق اعتبار� من الســاعة العاشــرة والنصف صباح¿ وحتى الســاعة الخامســة   
     مســاًء، وســيتم تزويــد المعنييــن والمهتمين بالبرنامج مســبق¿ وخــالل فعاليات المهرجان. 

-  يفتح المعرض من الســاعة الحادية عشــر صباح¿ وحتى التاســعة ليًال.

3.  اليــوم الثالــث: الثالثــاء  23 تشــرين الثاني  / نوفمبر 2021
- يفتح المعرض من الســاعة الحادية عشــر صباح¿ وحتى التاســعة ليًال.

- زيــارة معامــل التعبئــة و التغليــف الخاصة بتمــور المجهول في العاصمة عمان  في الســاعة 11 صباحا

      للضيــوف المهتميــن
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