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رسالة معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان

هذه  سكان  حياة  من  مهامً  جزءاً  التمر  ونخيل  الزراعي  القطاع  كان  لطاملا 
ومورداً  للطعام  رئيسياً  مصدراً  التمر  ونخيل  الزراعة  كانت  فقد  املنطقة، 

للدخل ألناس اعتمدت حياتهم عليه.

تراجع  إىل  تؤدي  التي  واألسباب  الجفاف  العامل من موجات  ما يشهده  وإن 
الزراعة، يستدعي العمل عىل خلق آليات جديدة والعمل عىل إعداد دراسات 
مستويات  إىل  به  والوصول  القطاع  هذا  تطور  لضامن  رائدة  وابتكارات  بناءة 
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 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  الله)  (حفظه  املتحدة  العربية 
الزراعي، مبكرمة من سموه تقديراً للجهود واإلسهامات البارزة التي يقوم بها 
التمر،  ونخيل  الزراعي  االبتكار  مجال  يف  السواء  عىل  واملؤسسات  األفراد 
بالقطاع  الوصول  بغية  الجهود  من  املزيد  بذل  عىل  وتحفيزهم  لتشجيعهم 

الزراعي وشجرة نخيل التمر إىل أفضل املستويات.

التي منحت  الدول  زالت يف مقدمة  العربية املتحدة وما  اإلمارات  وقد كانت 
املجال  هذا  يف  وتبوأت  خاصاً  اهتامماً  التمر  نخيل  وشجرة  الزراعي  القطاع 
القطاع  بهذا  االرتقاء  يف  بناءة  مساهمة  وساهمت  مرموقة  عاملية  مكانة 
خالل  من  العاملي  الغذايئ  األمن  ودعم  وتنميتها  املوارد  عىل  واملحافظة 
العديد من املبادرات الهادفة والفعاليات الناجحة التي حققت نجاحاً كبرياً عىل 

املستويني العريب والعاملي.

منصة  هي  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  فإن  واليوم 
قدموا  الذين  العامل  أنحاء  شتى  من  واملؤسسات  األفراد  وتكريم  لتقدير 
الخربات واملعرفة  لتبادل  إسهامات جليلة يف هذا املجال، وملتقى سنوياً 
وجرساً للتواصل بني كافة الشعوب لتبقى دولة اإلمارات بلد املحبة والسالم 
لها  أرادت  كام  املجاالت  شتى  يف  العامل  دول  صدارة  ويف  واإلخاء  والوئام 
القيادة الحكيمة يف ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله.

رئيس مجلس األمناء

المقدمة:

تعزيز  بهدف  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تأسست 
وتشجيع االبتكار الزراعي ودراسات أبحاث نخيل التمر وانتشارها يف العامل، 
وتقدير من قدموا إسهامات جليلة يف هذا املجال من أفراد ومؤسسات. كام 
الطرق  بأحدث  البناءة  الزراعية  واملشاريع  املزارع  إقامة  عىل  الدولة  شجعت 
واألساليب وقدمت يف سبيل ذلك الكثري من الدعم ووفرت األرايض الصالحة 
العملية وتحسني استغالل  والبذور واألسمدة إلنجاح هذه  واملعدات واملياه 

كافة املوارد املتاحة.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وقد ُصِمَمْت الجائزة لتؤكد عىل ريادة دولة اإلمارات يف قطاع الزراعة ونخيل 
للمساهمة  العاملي، وكذلك  الجانب عىل املستوى  وتفوقها يف هذا  التمر 
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.

مستقلة  جائزة  هي  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة 
ومحايدة مُتنح 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 
الله"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
باملرسوم االتحادي رقم 97 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، كام أصدر صاحب السمو 
رئيس الدولة حفظه الله، قرار رقم 5 بتاريخ 5 أكتوبر 2015 يف 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 
غيابه،  عند  محله  يحل  للرئيس  نائباً  أعضائه  بني  من  املجلس  يسمي  أن 
ويسمي رئيس املجلس أميناً عاماً للجائزة ومقرراً لها، وألمني عام الجائزة أن 

يستعني مبن يرى االستعانة بهم سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

أعضاء مجلس ا�مناء

=  معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
    وزير الثقافة وتنمية املعرفة، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

=  معايل الدكتور/ ثاين بن أحمد الزيودي
    وزير التغري املناخي والبيئة.

=  معايل الدكتور جوزيه دا سيلفيا
    املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.

=  معايل الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخريي
    مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.

=  سعادة الدكتور عيل أبو السبع 
    مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة.

=  سعادة املهندس راشد خلفان الرشيقي
    مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

=  سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
    مدير عام مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة.

=  سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد
    املستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، األمني العام.

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

السياسة العامة للجائزة واملعتمد من مجلس األمناء.



رؤيـتنا:

دعم وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة 2030 

رسالتنا:

1. االحتفاء بالجهود املتميزة التي تبذل لتطوير القطاع الزراعي من أجل تنمية 
مستدامة لنا ولألجيال القادمة.

باالبتكار  الصلة  ذات  الجهات  بني  ودويل  وإقليمي  وطني  تعاون  إقامة   .2
الزراعي وصناعة نخيل التمر، 

الفئات املستهدفة  الزراعي بني مختلف  التمر واالبتكار  3. نرش ثقافة نخيل 
عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

مهمتنا: 

- خلق بيئة إيجابية محفزة عىل االبداع واالبتكار يف املجال الزراعي ونخيل التمر.
الغذايئ  األمن  بتعزيز  تساهم  التي  جهودهم  وتقدير  الفائزين  تكريم   -

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة بالعامل.

أهدافنا:

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  باهتامم  العامل  تعريف   .1
رئيس الدولة "حفظه الله" بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته الكرمية 

يف األنشطة واملجاالت املتعلقة بدعم البحوث والدراسات الخاصة.
2. إبراز الدور الريادي املسؤول لدولة اإلمارات يف دفع مسرية اإلبداع واالبتكار 
البيئة  حامية  بقضايا  واالهتامم  الزراعي،  والقطاع  التمر  نخيل  مجال  يف 

ومحاربة الفقر وزيادة الرقعة الخرضاء لتحقيق التنمية املستدامة.
3. دعم البحث العلمي وتشجيع وتقدير العاملني يف تطوير القطاع الزراعي 
الخربات  مختلف  من  واالستفادة  والعامل،  باإلمارات  التمر  نخيل  وقطاع 

لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املامرسات الدولية.

لجنة التحكيم العلمية

الزراعي  االبتكار  مجاالت  يف  بارزين  وخرباء  علامء  من  العلمية  اللجنة  تتألف 
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.  أ.د. فرانز هوفامن / الواليات املتحدة األمريكية              رئيســاً
َ 2.  أ.د. هاريسون هيوز / الواليات املتحدة األمريكية           عضوا
َ 3.  أ. د. جوزيف كوبريو / مملكة اسبانيا            عضوا
َ 4.  أ. د. يوفون مارتل / جمهورية كندا            عضوا
َ 5.  أ. د. فاطمة األنصاري / اإلمارات العربية املتحدة           عضوا
َ 6.  أ. د. إبراهيم صقر املسلم / اململكة العربية السعودية        عضوا
ً 7.  أ.د. سمري الشاكر / خبري دويل                                          عضوا

الســرية

التقدم إىل جائزة خليفة  تعامل كافة املعلومات واملواد املتعلقة بطلبات 
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 
منح  بعملية  صلة  تربطهم  الذين  واألشخاص  التحكيم  لجنة  أعضاء  جميع 
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 
الشخصيات،  وكبار  الدولية  املنظامت  وممثيل  الدبلومايس  السلك  وأعضاء 

بحيث يجري تكريم الفائزين بفئات الجائزة ضمن حفل رسمي مهيب.

التمر،  ونخيل  الزراعي  االبتكار  مجال  يف  فئات  خمس  اىل  الجائزة  وتنقسم 
وهي عىل النحو التايل:

الفئة األوىل: فئة الدراسات املتميزة والتكنولوجيا الحديثة

دوالر  ألف   300 يناهز  (ما  إمارايت  درهم  مليون  عىل  فيها  الفائز  يحصل 
أمرييك) ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الثانية: فئة املشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة

دوالر  ألف   300 يناهز  (ما  إمارايت  درهم  مليون  عىل  فيها  الفائز  يحصل 
أمرييك) ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الثالثة : فئة املنتجون املتميزون يف قطاع نخيل التمر

دوالر  ألف   200 يناهز  (ما  إمارايت  درهم   750,000 فيها عىل  الفائز  يحصل 
أمرييك) ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الرابعة : فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة لخدمة القطاع الزراعي

دوالر  ألف   200 يناهز  (ما  إمارايت  درهم   750,000 فيها عىل  الفائز  يحصل 
أمرييك) ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

الفئة الخامسة: الشخصية املتميزة يف مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي

دوالر  ألف   200 يناهز  (ما  إمارايت  درهم   750,000 فيها عىل  الفائز  يحصل 
أمرييك) ودرع تذكاري وشهادة تقدير.

الجهات التي ُتمنح لها الجائزة:

متنح الجائزة إىل من يستويف املعايري ويتوافر فيه رشوط املنح من األفراد 
املؤسسات  وهي  الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  مجال  يف  العاملة  والجهات 
التمر،  نخيل  ومجال  الزراعي  القطاع  يف  العاملة  والكليات  واملعاهد 
لها  التي  الخاصة  والرشكات  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية  املنظامت 
املتميزون،  والعلامء  الباحثون  املجاالت،  هذه  يف  متميزة  مشاريع 

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:

يف  يقام  حفل  ضمن  مايل  ومبلغ  تذكاري  ودرع  تقدير  شهادة  الفائز  مُينح 
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 
التعريف  سيتم  كام  الجائزة.  عىل  حصولهم  تاريخ  من  قادمة  دورات  ثالث 
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 املتميزة والتكنولوجيا الحديثة
 

1- أن ال يكون قد سبق للمتقدم نيل أي جائزة أخرى عن (البحث / الدراسة) 
من أي جهة أخرى حول العامل.

2-  إمكانية تطبيق (البحث/الدراسة) ميدانياً مبا يخدم تنمية وتطوير القطاع 
الزراعي وقطاع نخيل التمر.

مع  الزراعي،  االبتكار  مجال  يف  ومتميز  جديد  (البحث/الدراسة)  يكون  أن   -3
إظهار كافة نواحي اإلبداع واالبتكار، وكذلك الرتكيز عىل التحديات املصاحبة 

للعمل من خالل استعراض التطبيقات التقنية املستخدمة.

فئة املشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة

1- أن يتميز املرشوع بالتأثري املبارش واالرتقاء من واقع وتحديات القطاع الزراعي.
تكون  وأن  تنفيذه،  وأسلوب  بأفكاره  جديداً  التنموي  املرشوع  يكون  أن   -2

نتائجه أصيلة وفريدة.
3- يؤخذ حجم املرشوع التنموي وكَّم اإلنتاج وجودته ومتيزه يف عني االعتبار.

4- تنوع اإلنتاج من حيث عدد وجودة األصناف املنتجة.
5- مدى استخدام التقنيات الحديثة يف املرشوع التنموي.

6- تعطى أهمية خاصة للمشاريع ومنتجاتها العضوية الصديقة للبيئة.

فئة املنتجون املتميزون يف قطاع النخيل والتمر

1- حجم املرشوع والتقنيات الحديثة املستخدمة.
2- إنتاج املرشوع وكميات التمور املسوقة محلياً ودولياً.

3- حجم ونوعية األصناف املنتجة.
والتخزين  والوقاية  والتسميد  الري  عمليات  يف  املستخدمة  التقنية   -4

والتسويق.
إنتاجية  مبواصفات  يتميز  فحل)  أم  (نخلة  صنف  عىل  اإلنتاج  يحتوي  أن   -5

عالية ونوعية مثار فريدة.
6- تعطى أهمية خاصة للمنتجات العضوية الصديقة للبيئة.

فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة لخدمة القطاع الزراعي

من  العامل  لتلبية  مناسبة  حلول  استنباط  يف  االبتكار  يساهم  أن   -1
االحتياجات املسقبلية للغذاء.

2- أن يتميز االبتكار بالتأثري املبارش واالرتقاء بالقطاع الزراعي، وتسويق املنتجات.
مع  التنفيذ  يف  مبتكرة  ألساليب  ويطرح  جديدة  أفكاراً  االبتكار  يتضمن  أن   -3

ضامن نتائج إيجابية ومردود كبري عىل القطاع الزراعي.

فئة الشخصية املتميزة يف مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي

األشخاص  أسامء  باستعراض  العلمية  واللجنة  األمناء  مجلس  يقوم 
املرشحني، واملؤسسات أو املنظامت أو الرشكات املرتشحة، ويتم اختيار 
الزارعي وقطاع  الدور اإليجايب يف تنمية قطاع االبتكار  بناًء عىل  األجدر منها، 
للجهة  أو  للشخص  تحقق  الذي  واالقتصادي  االجتامعي  واألثر  التمر  نخيل 

املرتشحة

الشروط العامة:

1- تقبل طلبات الرتشيح الكرتونياً من كافة أنحاء العامل باللغتني العربية أو 
اإلنجليزية.

خالل  من  املرفق  النموذج  يف  هي  كام  املطلوبة  البيانات  ملء  ميكن   -2
 www.kiaai.ae :الضغط عىل زر "طلب الرتشيح"يف املوقع االلكرتوين

3- ال تعاد أي من ملفات الرتشيح إىل أصحابها سواء فازت أم مل تفز، بل 
تودع يف مقر األمانة العامة للجائزة.

4- يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة عن أي فئة مل تستوف الرشوط وذلك 
بدون أي تربير أو استفسار.

5- الجائزة ال متنح ألي شخص، أو هيئة، أو رشكة ملرتني متتاليتني بنفس الفئة.

البرنامج الزمني للجائزة

   فرتة تقديم طلبات الرتشيح: 1 مايو – 31 أكتوبر من كل عام (ستة أشهر) 

   إعالن أسامء الفائزين: خالل األسبوع الثاين من شهر فرباير من كل عام

   حفل التكريم: خالل األسبوع الثاين من شهر مارس من كل عام 

لمزيد من المعلومات:

االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

املركز الرئييس يف العاصمة أبوظبي
صندوق الربيد: 3614 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف:   3049999 2 971+
فاكس:  3049990 2 971+
واتساب 971506230066+

 sg@kiaai.ae : الربيد اإللكرتوين
www.kiaai.ae : املوقع اإللكرتوين

مكتب التنسيق الخاص باستقبال ترشيحات الجائزة يف مدينة العني 
صندوق الربيد: 3614 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف:    97137832434+
فاكس:   97137832550+

واتساب: 971506230066+
 info@kiaai.ae : الربيد اإللكرتوين

www.kiaai.ae : املوقع اإللكرتوين

@kiadpai



 

 

Application Form استمارة ترشیح 

Full Name:  االسم بالكامل: 

Date & Place of Birth:  تاریخ المیالد ومكانھ: 

Nationality:  الجنسیة : 

Residential Address:  عنوان اإلقامة:  

Fixe Telephone:  الھاتف الثابت:  

Mobile phone:  الھاتف المتحرك :  

Fax:   الفاكس : 

E-mail address البرید اإللكتروني:  

 
Selected category:  
 

  :الفئة المرشح إلیھا

- First category: Distinguished Innovative Studies 
and Modern Technology. 

- Second Category: Pioneering Development & 
Productive Projects. 

- Third Category: Distinguished Producers in 
Date Palm Sector. 

- Fourth Category: Pioneering and Sophisticated 
Innovations Serving the Agricultural Sector. 

- Fifth Category: Influential Figure in the Field of 
Date Palm and Agricultural Innovation 

 .فئة الدراسات المتمیزة والتكنولوجیا الحدیثة: الفئة األولى -
 .فئة المشاریع التنمویة واالنتاجیة الرائدة: الفئة الثانیة -
 .فئة المنتجون المتمیزون في قطاع النخیل والتمر :الفئة الثالثة -
قطاع فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة ال: الفئة الرابعة -

 .الزراعي
فئة الشخصیة المتمیزة في مجال النخیل والتمر : الفئة الخامسة -

 .واالبتكار الزراعي

 
 

 .صحیحة  أقر بأنني قرأت الشروط الخاصة بھذه الفئة من فئات جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكار الزراعي، وأن البیانات الواردة أعاله
 

I, hereby declare that I have read the conditions of this particular category of Khalifa International Award For Date 
Palm And Agricultural Innovation, and all the information listed in this form are correct and binding. 

 
     Applicant  Signature                                                                                                                         توقیع المرشح                     

 
 Date                                                                                                                                                                                     اریخالت
 



 

 

 
Award for Date Palm and Agricultural  Khalifa International 

  Innovation 
P.O. Box, AL Ain, UAE. 
Tel: 00971 3 78 32 434 
Fax: 00971 3 78 32 550 

 info@kiaai.ae :Email 
Website www.kiaai.ae   
 
The administrative office of the award will coordinate with the candidates to ensure 
the completion of all necessary paperwork. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : الشروط العامة
 

 
نسخة من السیرة  ، مع تقدیم تنزیل استمارة الترشح من خالل الموقع اإللكتروني للجائزة تقبل طلبات الترشح من كافة أنحاء العالم، یمكن -1

 .الذاتیة للمرشح مع صورة جواز السفر وصورة شخصیة
 ).CD / DVDنسخة إلكترونیة على قرص مدمج مع (رشح ممن العمل أو البحث الأصلیة إرفاق نسخة  -2
 .بل تودع في مقر األمانة العامة للجائزةسواء فازت أم لم تفز، ال تعاد ملفات الترشیح إلى أصحابھا  -3
  .الشروط، ودون إبداء األسباب يیحق للجنة التحكیم حجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوف -4

 
 جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكار الزراعي 

 العین  82872صندوق برید 
 االمارات العربیة المتحدة 

 0097137832434تلفون 
 0097137832550فاكس 

 info@kiaai.ae البرید االلكتروني 
 www.kiaai.ae الموقع االلكتروني 

 
 الالزمةسیقوم المكتب اإلداري للجائزة بالتنسیق مع المرشحین لضمان االنتھاء من جمیع األوراق 

 
 
 

General Conditions: 
 

1- Applications are accepted from all countries.  The application form can be uploaded through the 
award website, and sent with a CV of the candidate, a photocopy of a valid passport and a 
photograph. 

2- The original work or application research should be submitted as an electronic copy (DVD / CD). 
3- No files of the nomination are to be returned to the applicant, whether a winner or not.  They will be 

kept in the head office of the award. 
4- The jury has the right to withhold the award for any category if conditions are not fulfilled, without 

stating any reasons. 

mailto:info@kiaai.ae
http://www.kiaai.ae/
mailto:info@kiaai.ae
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