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وفاء مّنا لإلبل وما أسدته ألسالفنا 
ولنا من بعدهم من خدمات وقت 
أن كّنا نعتمد عليها في كل حياتنا 
وتنقالتنا ورحالتنا، فإننا نهتم بها 

ونكرمها لسابق أفضالها علينا وعلى 
أجدادنا

المغفور له الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اهلل ثراه



إن الحفاظ على التراث وتوريثه لألجيال 
القادمة يمّثل أساسًا مهمًا لهوية شعب 

دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، مع األخذ بأسباب 

التقّدم الحضاري واالنفتاح الثقافي

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة



صون التراث اإلماراتي وتوجيه الجهود 
إلثراء الساحة المحلّية باألنشطة 

واألعمال التي تربط األجيال به مطلب 
ضروري.. نواكب الحاضر وحداثته 

ونحافظ على هويتنا من خالل حفاظنا 
على تراث اآلباء واألجداد

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 



مهرجان الظفرة حقق مكسبًا ألبناء 
اإلمارات وسمعة طيبة للدولة في 

الداخل والخارج النفرادها بتنظيم أضخم 
مهرجان لمزاينة اإلبل فى العالم، قياسًا 
إلى الكم الهائل من اإلبل النخبة وعدد 

المشاركين من مختلف دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

سمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة



مهرجان الظفـرة هو احتفاء بغرس 
المغفـور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي وضع اللبنة 
األولى لحماية الموروث اإلماراتي األصيل.. 
وقد نجح المهرجان بفضل الرعاية الكريمة 
والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان بتعزيز النهج الراسخ 
للشيخ زايد، في صون التراث وحمايته.. 

وتحقيق كافة أهدافه الرامية إلى ترسيخ 
مفردات الموروث العريق للمنطقة، ونقله 

لألجيال القادمة بكل أمانة. 

معالي اللواء الركن طيار

فارس خلف المزروعي
قائد عام شرطة أبوظبي

رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج
الثقافية والتراثية - أبوظبي





مهرجان الظفرة

مزاينة
سويحان

مزاينة
رزين

مزاينة
مدينة زايد

 28 أكتوبر 2021 
03 نوفمبر 2021 

 25 نوفمبر 2021 
01 ديسمبر 2021 

 23 ديسمبر 2021
29 ديسمبر 2021   

 13 يناير 2022
22 يناير 2022

مهرجان
الظفرة

من 28 أكتوبر 2021
إلى 22 يناير  2022
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أهداف المهرجان

مهرجـان سـنوي يقـام تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشــيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات المسـلحة، ومتابعـة واهتمـام سـمو 
الشـيخ حمـدان بـن زايـد آل نهيـان، ممثـل الحاكـم فـي منطقـة الظفـرة، بتنظيـم مـن لجنـة إدارة المهرجانـات والبرامـج الثقافيـة والتراثيـة فـي أبوظبـي، ودعـم عـدد مـن 
المؤسسـات والشـركات الوطنيـة، ويعتبـر المهرجـان بمثابـة حلقـة وصـل بيـن األجيـال ومناسـبة إلحيـاء التـراث وتخليـده فــي الذاكـرة وتعزيـز الـروح الوطنيـة فـي األجيـال 

الناشئة.

ويسـّلط المهرجـان الضـوء علـى دور اإلبـل فــي ثقافـة وتـراث دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، وذلـك مـن خـال تنظيـم )موسـم مزاينـات 
االبل( في إمارة ابوظبي، للسـاالت األصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل والوضح، ضمن أشـواط خاصة ألبناء القبائل وأشـواط إلبل أصحاب السـمو 

الشـيوخ، والمشـاركة فـي أشـواط المزاينـة مفتوحـة ومتاحـة للجميـع إلـى جانب مسـابقة المحالب.

تنظيـم موسـم لمزاينـات اإلبـل فـي مـدن إمـارة أبوظبـي، يجسـد االهتمـام الكبيـر الـذي توليـه القيـادة الرشـيدة للمـوروث، يضمـن أفضـل الممارسـات ويجعـل مـن اإلمـارة 
الملتقـى األول لمـاك اإلبـل وعشـاق التـراث محليـاً وإقليميـً وعالميـً.

نبذة عن المهرجان

الشـعبي  المـوروث  علـى  والحفـاظ  اإلماراتـي،  والتـراث  الوطنيـة  الهويـة  اسـتدامة 
أشـكاله. بمختلـف  ممارسـته  علـى  والخليجـي  اإلماراتـي  المجتمـع  أبنـاء  وتشـجيع 

النشـاطات والممارسـات  اإلنسـانية واالجتماعيـة مـن خـال تفعيـل  الروابـط  تقويـة 
والتقاليـد. بالعـادات  المرتبطـة  والثقافيـة  التراثيـة 

الرسالةالرؤية

•  توحيد كافة المعايير والشروط واألحكام والجهود والموارد لتحقيق النجاح في المزاينات.

•  زيادة عدد ماك اإلبل المشاركين في المزاينات.

•  الحفاظ على ساالت اإلبل األصيلة.

•  زيادة اإلقبال على البيع والشراء.

•  الحد من إقامة المزاينات العشوائية التي ال تتبع النظم والقوانين.

•  توثيق وتسجيل وترصيص اإلبل المشاركة. 

•  المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخارجية وتحفيز النشاط االقتصادي. 

•   تسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة األولى لمزاينات اإلبل محليً وإقليميً ودوليً.
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•  أداء القسم.

•  التقيد باألنظمة والشروط الخاصة بالمسابقة.

•  االلتــزام باألوقــات المحــددة لدخــول اإلبــل، ويمنــع دخــول أي مطيــة بعــد انتهــاء 
الوقــت المحــدد.

•  تلغــى مشــاركة كل مــن يخالــف الشــروط وعلــى المشــاركين االلتــزام بالتعليمــات 
المقــررة مــن اللجنــة المنظمــة للمهرجــان وقــرارات لجنــة التحكيــم، والتحلــي 
ً علــى هـــدوء وصفــاء المهرجــان.  باألخــاق الحســنة والممارســات اإليجابيــة حفاظــ

ــات أو أي مــرض  ــأي نــوع مــن الفطري ــة ب •  يمنــع مشــاركة اإلبــل المريضــة أو المصاب
معــدي تقــره اللجنــة الطبيــة.

•  إذا رأت لجنــة الفــرز أن المطيــة ال ترقــى إلــى مســتوى المواصفــات العامــة للمزاينــة 
يتــم إســتبعادها. 

•  قرارات اللجنة نافذة ونهائية، وغير قابلة لاعتراض.

•  ترصيــص كافــة اإلبــل المشــاركة فــي المهرجــان بشــريحة المزاينــة، وال يســمح 
بمشــاركة اإلبــل غيــر المســجلة مســبقً فــي األشــواط. كمــا ال يســمح بالمشــاركة 
لمــن ال يحمــل بطاقــة مشــارك. ويبــدأ الترصيــص فــي شــهر أكتوبــر فــي مكتــب 

التســجيل الخــاص فــي موقــع المهرجــان.

•  في أشواط الشركاء تكون مسؤولية المطية مشتركة بين الشركاء.

•  فــي حــال فقــدان بطاقــة المشــاركة يمكــن الحصــول علــى بطاقــة بــدل فاقــد 
مقابــل رســوم )100( درهــم.

ــة  ــة مــن ِقبــل اللجن •  علــى أصحــاب الحــال التواجــد شــخصيً عنــد فحــص المطي
الطبّيــة للعبــث، أو تفويــض شــخص آخــر أو توكيــل اللجنــة بذلــك.

•  يتــم اســتبعاد المطيــة التــي يتبيــن أن بهــا أي نــوع مــن أنــواع العبــث للتغييــر 
ــر المنشــطات، وتحــال  ــت تحــت تأثي مــن الشــكل الطبيعــي أو مصبوغــة أو كان

اإلبــل المشــتبه بهــا إلــى الفحــص الطبــي.

•  يمنع مشاركة المطية التي تحمل عامة )T( في شوط الجمل.  

•  يجب التقيد التام بسن المطية.

ــد وإذا  •  فــي حــال اشــتباه اللجنــة فــي ســّن المطيــة ال تقبــل الحلفــة إال مــن المول
ِتبيــن للجنــة أن المطيــة فــي غيــر ســّنها يتــم اســتبعادها.

•  فــي حــال اشــتباه اللجنــة الطبيــة فــي المطيــة بأنهــا مهّجنــة تحــال لفحــص 
تطابــق الــدم، وعلــى المالــك إحضــار األم واألب خــال مــدة أقصاهــا 30يومــً، وفــي 
حــال عــدم الحضــور فــي المــدة المحــددة تحجــب الجائــزة عــن المالــك وال يحــق لــه 

المطالبــة بهــا.

إذا حــدث - ال قــدر اهلل - أي ضــرر لإلبــل المشــاركة فــي الشــبوك المخصصــة    •
مســؤولية.  أو  تعويــض  أي  المهرجــان  يتحمــل  ال  والمبيــت  للمزاينــة 

•  يمنع انسحاب أي متسابق بعد بداية الشوط حتى إعان النتيجة.

شروط ومعايير المشاركة في المزاينة
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•  أن يكون المشارك أو الزائر قد حصل على لقاح كوفيد 19 .
•  إبــراز نتيجــة ســلبية لفحــص كوفيــد 19 عبــر تطبيــق الحصــن، وأن ال يتجــاوز تاريــخ 

الفحص 48 ســاعة.
•  اإللتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

•  عدم دخول شبوك المزاينة لمن هم أقل من 18 عامً.

•  الخضــوع للفحــص الحــراري قبــل الدخــول للمنصــة الرئيســية، أو أي مــن أقســام 
ومرافــق المهرجــان. 

•  عدم المصافحة، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي حسب التعليمات.
•  عدم التنقل وتغيير األماكن في المنصة الرئيسية.

•  مغادرة المنصة فور االنتهاء من إعان النتائج، بدون أي مظاهر احتفالية.

•  يمنع إقامة الحفات والوالئم وتنظيم المسيرات.

•  اإللتزام بمبدأ التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

•  عدم تبادل المأكوالت واألدوات بين العزب.

•  أن يبــرز جميــع المتواجديــن فــي العزبــة  نتيجــة ســلبية لفحــص كوفيــد 19 عبــر 
تطبيــق الحصــن، وأن ال يتجــاوز تاريــخ الفحــص 48 ســاعة.

•  اإللتزام بمبدأ التباعد عند إقامة صاة الجماعة.

•  فحص جميع اإلبل عند منافذ الدولة من جميع األمراض المعدية.

•  إجراء فحص للماك والمشاركين والعمالة المخالطة لإلبل عند منافذ الدولة.

•  يتم دخول جميع اإلبل والعمالة المرافقة خال فترة ثاثة أسابيع قبل تاريخ المشاركة.

اإلجراءات االحترازية لألفراد

اإلجراءات االحترازية في العزب

دخول اإلبل المشاركة من خارج الدولة
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•  خضوع جميع أعضاء اللجان والعمالة المشاركة لفحص كوفيد 19 أسبوعيً.

•  أن ال يقل عمر أي من المتواجدين داخل الشبوك عن 18 عامً.

•  اإللتزام بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة عند الفرز والتحكيم.

•  يقتصــر الحضــور عنــد دخــول اإلبــل علــى المالــك أو مــن ينــوب عنــه، شــرط إبــراز 
تطبيــق الحصــن بنتيجــة ســلبية بمــدة ال تزيــد عــن 48 ســاعة.

•  اقتصار الحضور على 30 % من استيعاب المنصة.

•  إبــراز نتيجــة ســلبية لفحــص كوفيــد 19 عبــر تطبيــق الحصــن، وأن ال يتجــاوز تاريــخ 
الفحص 48 ســاعة.

•  إعان النتائج في المنصة بدون تكريم الفائزين.

•  تعقيم المنصة يوميً.

•  إخاء المنصة بعد إعان النتائج مباشرة.

إجراءات شبوك المزاينة

اإلجراءات االحترازية في منصة المهرجان

يجــب علــى جميــع المشــاركين والــزوار اإللتــزام باإلجــراءات اإلحترازيــة والوقائيــة المحــددة مــن قبــل الجهــات المختصــة والتقيد بها 
فــي موقــع المهرجــان بشــكل عــام وفــي العــزب بشــكل خــاص، ومــن يخالــف ذلك يعــّرض نفســه للغرامــة والمســاءلة القانونية.
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أداء القسم

قانون البيع والشراء
•  فـي حالـة بيـع المطّيـة تنقـل ملكيتهـا إلـى المالـك الجديـد وال يتـم إعـادة نقلهـا 
إلى المالك السـابق أو أحد أقاربه من الدرجة األولى والثانية مهما كانت األسـباب 

ولمدة ثاث سـنوات.

النقل  إجراءات  إلنهاء  اللجنة  لمكتب  والجديد  الحالي  المالكين  حضور  يجب    •
ودفع الرسوم المقررة.

•  ال يتم نقل ملكية المطايا الموقوفة )عبث( لحين دفع الغرامة.

حرمانهم  يتم  الطرفين  بين  غير صحيحة  البيع  عملية  أّن  اكتشاف  حال  في    •
من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين، مع استبعاد جميع اإلبل المسّجلة 

بأسمائهم وتوقيفها لنفس المدة.

.DNA  عند عملية البيع يتم تسجيل رقم الشريحة وأخذ عينة الدم لفحص  •

•  رسوم نقل ملكية المطّية )1000( ألف درهم.

أشواط الشرايا  •
أقسـم بـاهلل العظيـم علـى كتابـه الكريـم أن أقول الحق وال شـيء غير الحق بأن 

المطية المشـاركة في شـوط _________ ملك خالص لي 

و ألبنائي وليس لي فيها شريك،

واهلل على ما أقول شهيد.

أشواط التالد  •
أقسـم بـاهلل العظيـم علـى كتابـه الكريـم أن أقول الحق وال شـيء غير الحق بأن 

المطية المشـاركة في شـوط _________ ملك خالص لي 

وألبنائـي وأنهـا تـاد مـن إنتاجـي الشـخصي وليسـت مودعـة لطـرف آخـر وليس 
لـي فيها شـريك،

واهلل على ما أقول شهيد.

أشواط الشركاء  •
أقسـم بـاهلل العظيـم علـى كتابـه الكريـم أن أقـول الحـق وال شـيء غيـر الحـق 
بـأن المطيـة المشـاركة فـي شـوط _________ ملـك لـي ولشـريكي )شـركائي( 

،  _________

واهلل على ما أقول شهيد.

شوط الجمل  •
أقسـم بـاهلل العظيـم علـى كتابـه الكريـم أن أقول الحق وال شـيء غير الحق بأن 
المطايـا المشـاركة فـي شـوط _________  ملـك خالـص لـي وألبنائـي وليـس لـي 

فيها شـريك،

واهلل على ما أقول شهيد.



شروط المشاركة في األشواط الفردية
•  يسمح للمطية التي شاركت في األشواط الفردية أن تشارك في شوط الظفرة. 

•  ال يسمح ألبناء القبائل بالمشاركة في أشواط أصحاب السمو الشيوخ )باستثناء أشواط الوضح(.

•  ال يسمح بمشاركة المطايا )المودعة( إال بإسم مالكها األصلي حصرًا.

•  يسمح ألصحاب السمو الشيوخ بالمشاركة بأكثر من مطية في األشواط المخصصة لهم.

•  يسمح للمطية بالمشاركة مرة واحدة فقط، إال في حالة البيع.

•  يسمح للمالك المشاركة بمطيتين في كل شوط من األشواط الرئيسية )أشواط الرموز(.

•  يسمح لكل مالك المشاركة بقطيع واحد فقط في كل شوط.

•  فـي حـال تـم اسـتبعاد عـدد مـن المطايـا مـن قبـل اللجنـة الطبيـة،  يحـق للمالـك اسـتبدال مطيـة واحـدة فـي شـوط )إنتـاج العزبـة 3 مفاريـد(،  واسـتبدال )3( مطايا في 
شـوط الظفرة.

•  فـي حـال اكتشـاف حالـة تهجيـن فـي شـوط إنتـاج العزبـة يحـق للمالـك االسـتبدال أو تحـال المطيـة لفحـص تطابـق الـدم ويعطـى المالـك األحقيـة فـي االختيـار بيـن 
االسـتبدال أو فحـص تطابـق الـدم DNA وعليـه إحضـار األم واألب خـال مـدة أقصاهـا 10 أيـام.

•  في حال عدم إحضار اإلبل إلى شبوك المزاينة المخصصة للمبيت في األوقات المحددة يتم استبعادها من المشاركة.

•  يحق للمشارك تكليف أحد الرعيان لتقديم العلف للمطايا ومغادرة الشبوك بعد ذلك.

شروط المشاركة في أشواط الجمل

مهرجان الظفرة )15( 15
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•  يحصل صاحب أعلى عدد نقاط في كل فئة )محليات، مجاهيم( على جائزة مالية قدرها 3000000 درهم إماراتي 
و»بيرق اإلمارات«، وذلك في ختام مهرجان الظفرة.

بيرق اإلمارات

آلية تجميع النقاط

تعزيًزا لدور اإلبل والمحافظة على الساالت األصيلة، تم اعتماد جائزة ولقب »بيرق اإلمارات« للمحليات والمجاهيم، وهو القائم على آلية تجميع النقاط  في مزاينات )رزين، 
سويحان، مدينة زايد والظفرة(، ويعد األول من نوعه في مسابقات مزاينات اإلبل.

•  يحق للمالك المشاركة بمطيتين في كل شوط من )أشواط الرموز(.

•  يحق لماك التاد المشاركة في أشواط الرموز.

•  يتم تجميع النقاط فقط من أشواط الرموز في كافة المزاينات.

•  تتوزع النقاط حسب المركز في الشوط على النحو اآلتي:

•  يتم تجميع النقاط في كل مزاينة وتجمع كاملة في ختام مهرجان الظفرة.

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المركز

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 النقاط

الفئة الجائزة

بيرق اإلمارات لفئة المحليات 3000000 درهم

بيرق اإلمارات لفئة المجاهيم 3000000 درهم
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لاستفسار حول كيفية إصدار بطاقة المشارك وشريحة 
المزاينة، الرجاء االتصال على األرقام التالية:

هاتف متحرك: 2333046 50 971+   -   2333045 50 971+

هاتف: 5994589 2 971+   -   فاكس: 8841058 2 971+ 

شروط استخراج بطاقة المشارك وشريحة المزاينة

فك الحظر

شروط ومعايير
•  يمنع منعً باتً دخول الدبدوب )صغير اإلبل( من البوابة الخارجية إلى شبوك   

المزاينة.

•  يمنع منعً باتً حمل أي بيرق أو علم عدا أعام الدول المشاركة ومن يخالف ذلك 
في  المشاركة  من  حرمانه  ويتم  جوائزه  من  ويحرم  مشاركاته  جميع  تلغى 

المهرجان.

•   إذا تم رمي الوشاح من قبل المشارك أو أحد أبنائه أو أقاربه أو أي شخص من 
طرفه، تلغى جميع مشاركاته ويحرم من جوائزه مع حرمانه من المشاركة في 

المهرجان.

•   يتم استبعاد أي مشارك ويحرم من جميع جوائزه في حال تعدى لفظيً على أي 
من أعضاء اللجان كافة.

شريحة المزاينة

أقرت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة العمل بشريحة المزاينة 
وذلك لضمان تقديم الخدمات المميزة وتسهيل عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة

•   صورة عن جواز السفر أو الهوية. 
•   صورة شخصية عدد )2(. 

•   إقرار وتعّهد بااللتزام بشروط المسابقة. 
•   أن ال يقل عمر المشارك عن 21 سنة.  

•   حضور المشارك شخصيً الستخراج البطاقة.
•  ال يحق لمن ال يحمل بطاقة مشارك المشاركة في المزاينة 

 تكلفة بطاقة المشارك

100 درهم
 رسوم بدل فاقد

100 درهم 100 درهم
 رسوم المشاركة تكلفة شريحة المزاينة

لكل مطية

100 درهم

... إلخ( يتم استبعاد المطية بشكل نهائي باإلضافة إلى غرامة قدرها  •  في حال اكتشاف تاعب بالشريحة اإللكترونية )سواء حذفها، نقلها، أو محاولة استخراجها 
50,000 درهم، ويحق للمالك المشاركة بعد دفع قيمة الغرامة.

•  في حال اكتشاف أي غش أو تاعب عبث، تغيير في شكل المطية من المشارك يتم استبعاده من المشاركة لغاية دفع الغرامة المقررة، وقدرها 10,000 درهم عن كل مطية.
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مسابقة المحالب

شروط المشاركة في مسابقة المحالب

يعد حلب النوق من تراث اإلبل وعاقة أهل المنطقة بها، وتشّكل مسابقة المحالب المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة ركنَا أساسيً.
وتهدف المسابقة إلى اختيار النوق األكثر إدرارًا للحليب وتشجيع ماك اإلبل على اقتنائها، وتشمل المسابقة: )اإلبل األصايل، المحليات والمجاهيم، واإلبل المهّجنة(.

وتنبع هذه المسابقة من روح البداوة التي منحت اإلبل مكانة مرموقة في الحياة اليومية األمر الذي جعل البدوي يمعن في تربيتها وتغذيتها حتى يحصل على 
أفضل ما تنتجه، ولطالما أقيمت هذه المسابقة بين أبناء القبائل للتعرف على أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره.

•  يسمح لكل مالك المشاركة بناقة واحدة فقط.
•  أن ال يقل عمر المشارك عن )18( سنة.

•  عملية حلب الناقة تكون من خال المالك أو من يراه مناسبً.

•  توفر لجنة المسابقة وعاء الحليب )الطاسة(.
•   يجب أن يكون الضرع جيدًا وال يكون متهدالً وأن تكون الحلمات سليمة.

•  يجب أن تكون اإلبل المشاركة خالية من جميع األمراض المعدية وخاصة أمراض 
)البورسيا والكورونا( واألمراض الفطرية مثل )الجرب والقرع(، وسيتم استبعاد 

اإلبل المشاركة في حال إصابتها بأي مرض معدي أو فطري.
•  يجب أن تكون اإلبل المشاركة غير محينة أو تحت تأثير أي أدوية ومواد مدّرة 

للحليب، وسيتم فحص اإلبل للكشف عن ذلك.

لمزيـد من المعلومات الرجاء االتصال

    +971 50 2333046   -   +971 50 2333045
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مزاينة
سويحان

28 أكتوبر  2021 -  03 نوفمبر 2021
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 الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة سويحان

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

مفاريدالخميس  2021/10/28
مجاهيم 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الجمعة  2021/10/29
مفاريد

محليات والمهجنات 
األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

السبت  2021/10/30
حقايق

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األحد  2021/10/31
لقايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً
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اإلثنين  2021/11/01
إيذاع

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) مفرودة - حقه( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الثاثاء  2021/11/02
ثنايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) لقيه - يذعة( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األربعاء  2021/11/03
حول

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) ثنية - حايل( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

 الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة سويحان
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم( )رمز(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )محليات ومجاهيم( )الشركاء(

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم(

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حول
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ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل مفتوح )2( )محليات ومجاهيم( )رمز(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول
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جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )2( )محليات ومجاهيم(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا
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جوائز شوط المهجنات األصايل

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حول

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 مفاريد

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حقايق

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 لقايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 إيذاع

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 ثنايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حول

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم
)مفرودة - حقة( ) لقية - يذعة( )ثنية - حايل(

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )مفرودة - حقة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )لقية - يذعة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )ثنية - حايل(

ن
حا

وي
س

ة 
ين

مزا
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مزاينة
رزين

25 نوفمبر  2021 - 01 ديسمبر 2021
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 الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة رزين

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

مفاريدالخميس  2021/11/25
مجاهيم 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الجمعة  2021/11/26
مفاريد

محليات والمهجنات 
األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

السبت  2021/11/27
حقايق

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األحد  2021/11/28
لقايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً
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اإلثنين  2021/11/29
إيذاع

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) مفرودة - حقه( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الثاثاء  2021/11/30
ثنايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) لقيه - يذعة( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األربعاء  2021/12/01
حول

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) ثنية - حايل( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

 الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة رزين
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ن
رزي

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم( )رمز(

ن
رزي

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )محليات ومجاهيم( )الشركاء(

ن
رزي

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم(

ن
رزي

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حول



مهرجان الظفرة )15( 38

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل مفتوح )2( )محليات ومجاهيم( )رمز(

ن
رزي

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )2( )محليات ومجاهيم(

ن
رزي

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول
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جوائز شوط المهجنات األصايل

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حول

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

ن
رزي

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 مفاريد

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حقايق

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 لقايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 إيذاع

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 ثنايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حول

ن
رزي

ة 
ين

مزا
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ن
رزي

ة 
ين

مزا

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم
)مفرودة - حقة( ) لقية - يذعة( )ثنية - حايل(

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )مفرودة - حقة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )لقية - يذعة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )ثنية - حايل(
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مزاينة
مدينة زايد

23 ديسمبر  2021 - 29 ديسمبر 2021
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الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم  والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة مدينة زايد

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

مفاريدالخميس  2021/12/23
مجاهيم 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الجمعة  2021/12/24
مفاريد

محليات والمهجنات 
األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

السبت  2021/12/25
حقايق

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األحد  2021/12/26
لقايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً
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اإلثنين  2021/12/27
إيذاع

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) مفرودة - حقه( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

الثاثاء  2021/12/28
ثنايا

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) لقيه - يذعة( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

األربعاء  2021/12/29
حول

محليات ومجاهيم
والمهجنات األصايل 

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات
شوط أصحاب السمو الشيوخ ) ثنية - حايل( - مجاهيم

6:00 مساًء6:00 - 8:00 صباحً

توقيت إعالن النتائجتوقيت دخول الشبوكالشوط السن والفئةيوم الدخول والتحكيم

 الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم والمهجنات األصايل
  إلى شبوك المزاينة والتحكيم- مزاينة مدينة زايد
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم( )رمز(

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )محليات ومجاهيم( )الشركاء(

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )1( )محليات ومجاهيم(

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 40,000 حول
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يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل مفتوح )2( )محليات ومجاهيم( )رمز(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 مفاريد

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حقايق

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 لقايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 إيذاع

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 ثنايا

5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 25,000 50,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط التالد ألبناء القبائل )2( )محليات ومجاهيم(

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 40,000 حول
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جوائز شوط المهجنات األصايل

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول   السّن

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 مفاريد

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حقايق

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 لقايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 إيذاع

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 ثنايا

5,000 7,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30,000 حول

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 مفاريد

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حقايق

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 لقايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 إيذاع

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 ثنايا

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 حول

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم
)مفرودة - حقة( ) لقية - يذعة( )ثنية - حايل(

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )مفرودة - حقة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )لقية - يذعة(

5,000 8,000 15,000 20,000 25,000 )ثنية - حايل(

يد
ة زا

ين
مد

ة 
ين

مزا
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 الجدول الزمني لدخول اإلبل إلى شبوك المبيت والتحكيم

يوم التحكيمتوقيت دخول الشبوكالشوطالسّن والفئةدخول الشبوك
وإعالن النتائج

الخميس
2022/01/13

مفاريد
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الجمعة
2022/01/14

الجمعة
2022/01/14

حقايق
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

السبت
2022/01/15

السبت
2022/01/15

لقايا
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

األحد
2022/01/16

األحد
2022/01/16

إيذاع
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

اإلثنين
2022/01/17

اإلثنين
2022/01/17

ثنايا
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الثاثاء
2022/01/18

6:00 - 8:00 صباحً

6:00 - 8:00 صباحً

6:00 - 8:00 صباحً

6:00 - 8:00 صباحً

6:00 - 8:00 صباحً

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م
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15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م

يوم التحكيمتوقيت دخول الشبوكالشوطالسّن والفئةدخول الشبوك
وإعالن النتائج

محليات ومجاهيم

محليات ومجاهيم

الوضح

إعان النتائج

شوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام )مفرودة - حقة - لقية(  
شوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام )ّجذعة - ثنية - حايل(

شوط الظفرة )20( مفتوح

الثاثاء
2022/01/18

حول
المحليات والمجاهيم
والمهجنات األصايل

الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1( )رمز( 
شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح بالشركاء(

شوط تاد ألبناء القبائل )1( 
الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )رمز(

شوط تاد ألبناء القبائل )2(
شوط المهجنات األصايل

شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

األربعاء
2022/01/19

األربعاء
الخميس6:00 - 8:00 صباحًشوط انتاج العزبة البناء القبائل )3 مفاريد بكار تاد(محليات ومجاهيم2022/01/19

2022/01/20

الخميس
2022/01/20

شوط أصحاب السمو الشيوخ )مفرودة - حقه( - مجاهيم 
شوط أصحاب السمو الشيوخ )لقيه - يذعة( - مجاهيم
 شوط أصحاب السمو الشيوخ )ثنية - حايل( - مجاهيم

الخميس6:00 - 8:00 صباحً
2022/01/20

الجمعة
السبت6:00 - 8:00 صباح2022/01/21ً

2022/01/22

السبت
2022/01/22

السبت
2022/01/22

السبت
اليوم الختامي2022/01/22

6:00 - 8:00 صباحً

6:00 - 8:00 صباحً

 الجدول الزمني لدخول اإلبل إلى شبوك المبيت والتحكيم
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )1(  )محليات ومجاهيم( )رمز(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 حول

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز  شوط شرايا ألبناء القبائل مفتوح )يسمح للشركاء( )محليات ومجاهيم(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000 حول

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط تالد ألبناء القبائل )1(  )محليات ومجاهيم(

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000 150,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز الشوط  الرئيسي شرايا ألبناء القبائل )2( )محليات ومجاهيم( )رمز(

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 120,000 200,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز شوط تالد ألبناء القبائل )2( )محليات ومجاهيم(

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 100,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - محليات

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 مفاريد

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 حقايق

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 لقايا

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 إيذاع

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 ثنايا

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 حول
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*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

20,000 30,000 50,000 80,000 100,000 مفرودة, حقة و لقيه

20,000 30,000 50,000 80,000 100,000 يذعة، ثنية و حايل

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام )وضح(

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م

جوائز أشواط أصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم
)مفرودة - حقة( ) لقية - يذعة( )ثنية - حايل(

الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 )مفرودة - حقة(

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 )لقية - يذعة(

10,000 20,000 50,000 70,000 100,000 )ثنية - حايل(
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جوائز شوط إنتاج العزبة )3 مفاريد تالد بكار( )محليات ومجاهيم( 

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

10,000 10,000 10,000 15,000 25,000 30,000 50,000 80,000 100,000 150,000

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز أشواط المهّجنات األصايل

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  السّن

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 مفاريد

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 حقايق

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 لقايا

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 إيذاع

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 ثنايا

10,000 10,000 10,000 15,000 18,000 20,000 25,000 35,000 50,000 100,000 حول
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العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 750,000 1,200,000

جوائز شوط الظفرة )20( مفتوح )محليات ومجاهيم(

*يحق لـ اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز دون سابق إخطار.

جوائز بيرق اإلمارات )محليات ومجاهيم(

األول

3,000,000
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)شوط عرابي تالد محليات - شوط خواوير تالد محليات - شوط عرابي شرايا محليات
شوط خواوير شرايا محليات - شوط مجاهيم(

جوائز مسابقة المحالب لكافة الفئات واألشواط

العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 30,000 40,000 90,000
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م
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 13 يناير 2022  -  22 يناير 2022

المسابقات التراثية

بطولة سباق الخيل العربي

مزاينة غنم النعيم

مسابقة الرماية

مزاينة الصقور

مسابقة الصيد بالصقور

مزاينة السلوقي

بطولة سباق السلوقي 2500 متر



الجدول الزمني للمسابقات التراثية

التوقيتالمكانالفعاليةاليوم

من 01/13 الى 
2022/01/22

نادي الظفرة للرمايةمسابقة الرماية )بندقية ساكو(
9:00 صباحًا
6:00 مساًء

1:00 ظهرًاميدان سباق الهجنبطولة سباق السلوقي 2500 متر )التأهيلي(2022/01/14

من 01/15 الى 
2022/01/17

10:00 صباحًاميدان سباق الصقورمسابقة الصيد بالصقور

2:00 ظهرًاالسوق التراثيمزاينة الصقور2022/01/18

مزاينة غنم النعيم2022/01/19
10:00 صباحًا                                                                                                                                         السوق التراثي)الفحل / الجذع / جذع محلي / ثالث جذعات(

مزاينة غنم النعيم2022/01/20
10:00 صباحًا                                                                                                                                         السوق التراثي)جذعة / جذعة محلي / الشاه / اجمل 10 رؤوس(

4:00 ظهرًاميدان سباق الخيولبطولة سباق الخيل العربي األصيل2022/01/21

1:00 ظهرًاميدان سباق الهجنبطولة سباق السلوقي 2500 متر )النهائي(2022/01/21

3:00 ظهرًاالسوق التراثيمزاينة السلوقي2022/01/22
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15
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جوائز فئة الفروخ - أربعة أشواط / عامة
)جيرتبع / جير شاهين / جير / جير قرموشة(

جوائز فئة الجرانيس - شوطين / عامة
)جيرتبع + جير شاهين / جير+ جير قرموشة(

على هامش فعاليات مهرجان الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للصقارين، مسابقة الصيد بالصقور في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وتشمل 
المسابقة ستة أشواط لمسابقات التلواح؛ أربعة أشواط لفئة الفروخ، وشوطين لفئة الجرناس.

مسابقة الصيد بالصقور

نوع الصقر نوع المسابقة  فئة الصقار

جير تبع /فرخ  + جير شاهين تلواح عامة

قرموشة/ فرخ  + جير  تلواح عامة

جير تبع / جرناس  + جير شاهين  تلواح عامة

قرموشة/ جرناس  + جير  تلواح عامة

الجوائزالمركز

100,000األول

25,000الثاني

15,000الثالث

10,000الرابع

5,000الخامس

الجوائزالمركز

100,000األول

25,000الثاني

15,000الثالث

10,000الرابع

5,000الخامس
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الجوائز

شروط المشاركة

تعّد مسابقة مزاينة الصقور من أبرز المسابقات التي يحرص مهرجان 
والتي  للصيد،  المرزوم  محمية  مع  بالتعاون  تنظيمها  على  الظفرة 
موقع  في  المشاركة،  للفئات  الصيد  صقور  أجمل  اختيار  إلى  تهدف 
جير،  بيور  شاهين،  )بيور  فئات:  المسابقة  وتشمل  الظفرة،  مهرجان 

وبيور قرموشة(.

•  تثبيت فئة الصقر من قبل اللجنة في حالة االشتباه بفئة الصقر.

•  ال يسمح بمشاركة أي صقر في المسابقة ما لم يحمل رقم حلقة.
•  يسمح بالمشاركة بأكثر من صقر في فئات المسابقة.

•  قرار اللجنة نهائي وغير قابل لاعتراض.

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على األرقام التالية:

 +971 56 5872229  -  +971 56 5872228

مزاينة الصقور

المركز 3المركز 2المركز 1الفئة

فرخ شاهين   25,000  50,000  75,000 جير 

فرخ جير   25,000  50,000  75,000 بيور 

فرخ قرموشة   25,000  50,000  75,000 بيور 
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الشروط

لالستفسار والمشاركة في المسابقة يرجى إرسال بيانات السلق 
والمالك على النحو التالي:

•  بيانات السلق: اسم السلق / العمر /النوع / الجنس  /  اللون  / رقم الشريحة.

•  بيانات المالك:  اسم المالك / رقم الهوية / رقم الهاتف / العنوان / البلد.
hamad.alghanem@dctabudhabi.ae : وذلك عبر البريد اإللكتروني 

•  أن يكون السلوقي عربي أصيل وغير مهّجن.
إلثبات  )المايكروشيب(  تعريفية  إلكترونية  شريحة  السلوقي  يحمل  أن    •

الملكية.

لجميع  ومستوفي  والعاهات  األمراض  من  خاٍل  السلوقى  يكون  أن    •
التحصينات واللقاحات الطبية.

•   أن يكون السلوقي الئق بدنيً وخاليً من اإلعاقات.
•   المشاركة متاحة لنوعي الحص واألريش، ذكور وإناث.

•   أن ال يقل عمر السلوقي المشارك عن سنة واحدة.
•   المشاركة مفتوحة للجميع وبما ال يزيد على )4( سلوقي للمشارك الواحد.

إلى  العربي  السلوقي  المهرجان مـن خال تنظيم مسابقة جمال  يهدف 
من  السلوقي  الصيد  كلب  لعرض  الفرصة  السلوقي  كاب  مالكي  منح 
السلوقى  ويعتبر  واألنثى.  الذكر  الجنسين  من  واألريش  الحص  النوعين 
العربى كلب الصيد عند البدو، وهو من أقدم الكاب عالميً، حيث تم تتبع 
السالة تاريخيً إلى قبل ما يقارب )13( ألف سنة ومن موطنه األصلي فى 
شبه الجزيرة العربية. وقد قام البدو العرب بتربية كلب الصيد السلوقي 
آلالف السنين ومنحوه قدرا كبيرًا من االهتمام والرعاية لقدراته االستثنائية 
في  والحراسة  ًللصيد  أساسا  الفئة  هذه  استخدمت  حيث  ووالئه.  وذكائه 
ً للبدو وعنصرًا فاعًا  ً مقربا  ذلك المناخ الصحراوي القاسي، وكانت رفيقا 
موروث  من  وعنصرًا  العربي  التراث  من  هامً  جزءًا  حياتهم، وشّكلت  في 

اآلباء واألجداد فى الصيد والترحال والمرافقة والحراسة.

مزاينة السلوقي العربي التراثي

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال:  6586669 55 971+

الجوائز

الثالث في العرضالثاني في العرض األول في العرض الفئة

الحص ذكور  5,000 15,00010,000شوط 

إناث  الحص   5,000 15,00010,000شوط 

 15,00010,0005,000شوط األريش ذكور

 15,00010,0005,000شوط األريش إناث
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بطولة سباق السلوقي 2500 متر

شروط السباق

رواجً  تشهد  التي  المنافسات  أكثر  من  العربي  السلوقي  سباق  يعد 
المنظمة  اللجنة  وضعت  وقد  الظفرة،  مهرجان  فعاليات  ضمن  جماهيريً 

جملة من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في هذه المسابقة التراثية.

السباقات
•  السباق التأهيلي )سباق التصفيات( للذكور واإلناث.

•  السباق النهائي )سباق التحدي(
بواقع شوطين )شوط الذكور – شوط اإلناث(

•  المشاركة في السباق فقط للسلوقي العربي األصيل.
•  المشاركة مفتوحة للسلوقي من نوعي )الحص واألريش( ذكور وإناث.

•  أن ال يقل عمر السلق عن سنة واحدة.
•  يسمح لكل مالك المشاركة بعدد )4( سلوقي كحد أقصى.

التحصينات  األمراض ومستوفي  بدنيً وخاٍل من  الئق  السلق  يكون  أن    •
واللقاحات الطبية.

•  ال يسمح بمشاركة أنثى السلق الحامل أو المرضع.
•  يجب أن يكون السلق مزودًا بشريحة إلكترونية تعريفية )المايكروشيب( 

إلثبات الملكية.

•  إذا ثبت أن السلق متعاطي للمنشطات غير القانونية تلغى نتيجته ويتم 
حرمانه من المشاركة وكذلك مالكه، وحسب ما هو متبع من قوانين ولوائح 

مجلس أبوظبي الرياضي، بحيث يتم الفحص مخبريً.

•  تلغى نتيجة أي سلوقي في حال االعتداء على سلق آخر خال السباق، ويحرم 
من المشاركة.

•  ال تحتسب نتيجة السلق الذي يخرج عن مضمار السباق.
•  فحص المنشطات وموافقة لجنة التشبيه إلزامي.

والمالك،  السلق  بيانات  إرسال  يرجى  السباق  في  والمشاركة  لالستفسار 
على النحو التالي:

•  بيانات السلق: اسم السلق / العمر /النوع / الجنس / اللون / رقم الشريحة
•  بيانات المالك: اسم المالك / رقم الهوية / رقم الهاتف / العنوان / البلد   

لالستفسار ومزيد من المعلومات االتصال: 6586669 50 971+

جوائز بطولة سباق السلوقي 2500 متر )للفئتين(

المركز 5المركز 4المركز 3المركز 2المركز 1

100,00030,00020,0005,0005,000
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الجدول الزمني للسباقشروط السباق

شروط التسجيل

•  يجب أن تكون الخيول المشاركة في السباق خيول عربية أصيلة )واهو( توليد محلي.
•  يجب على المشاركين اإللتزام بالمواعيد المحّددة إلنطاق السباق لكل شوط، وفي 

حال عدم اإللتزام بمواعيد الدخول إلى البوابات يتم منع المتسابق من المشاركة.

•  يتم إلغاء النتيجة إذا قام الخّيال بأي تدخل خشن أو إعاقة تؤثر على متسابق أخر خال 
السباق.

نتيجة  تلغى  بالتحضير، وفي حال مخالفة ذلك  الخاصة  المنطقة  الخيول من  إدخال    •
الخيل المشارك.

•  يجب إحضار جوازات الخيول المشاركة وهوية مالك الخيل.
•  ارتداء اللباس المخّصص )واقي للصدر، خوذة، نظارة، والحذاء المخّصص(

•  تحضير الخيل والتأكد من جاهزيتها قبل الدخول إلى البوابات.

•  الفترة الزمنية بين األشواط )30( دقيقة.
•  تغلق أبواب الدخول إلى المضمار قبل انطاق الشوط بعشر 

دقائق..

لمزيـد من المعلومات الرجاء االتصال على األرقام التالية:
+971 50 5662222  -  +971 50 8282330

•  يتعهد المالك عند التسجيل بااللتزام بالشروط  المذكورة في استمارة التسجيل 
ويتعهد بصحة البيانات المسّجلة للمشاركة في السباق.

في  المشاركة  من  المخالف  حرمان  للجنة  يحق  السباق  مخالفة شروط  حال  في    •
السباقات طوال فترة الموسم.

بطولة سباق الخيل العربي األصيل

جوائز السباق

المركز 3المركز 2المركز 1الفئة

 10,000  15,000  20,000 شوط الظفرة الرئيسي

 7,000  10,000  15,000 الشوط المفتوح

 5,000  7,000  10,000 شوط المبتدئين 

15
ة 

فر
ظ

 ال
ن

جا
هر

م



المركز 5المركز 4المركز 3المركز 2المركز 1الفئة

 2,500 3,500 5,000 7,500 15,000أجمل فحل 

1,500  2,500 3,500 6,500 12,500أجمل شاه 

 1,000 1,500 2,500 5,500 10,000أجمل جذع 

 1,000 1,500 2,500 10,0005,500 أجمل جذعة 

 1,000 1,500 2,500 10,0005,500 أجمل جذع )إنتاج محلي(

 1,000  1,500 2,500 10,0005,500 أجمل جذعة )إنتاج محلي(

 2,500 3,500 6,500 10,000 17,500شوط أجمل 3 جذعات مفتوح

7,500 10,000 15,000 25,000 100,000أجمل )10 رؤوس(
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مزاينة غنم النعيم

شروط المسابقة

•  أن يكون الحال ملكً للشخص المشارك.

قطيع  أو  برأس  المشاركة  يحق  األشواط  جميع  في    •
واحد فقط.

•  سيتم استبعاد الحال غير المصّنف من قبل الحكام.

•  أن ال يزيد صوف الحال المشارك عن فترة شهر من حلقه.

لمزيـد من المعلومات الرجاء االتصال:
 +971 50 6221161

الجوائز فئات المزاينة
•  شوط الفحل

•  شوط الجذعة

•  شوط الجذعة )إنتاج محلي(

•  شوط الثاث جذعات

•  شوط الجذع

•  شوط الجذع )إنتاج محلي(

•  شوط الشاه

•  شوط أجمل 10 رؤوس

15
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مسابقة الرماية

شروط المسابقة
المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات، ومن عمر 16 سنة فما فوق )ذكور(.  •

الرمي على بندقية ساكو عيار 223.  •

مسافة الرمي عن بعد )200( متر في جميع مراحل التصفيات.  •

طلقات  و)10(  الهدف  لرصد  طلقات   )5( جولة  كل  في  للرامي  يخّصص   •
للتسديد.

حصل  نتيجة  أعلى  وتعتمد  رمايته،  إلعادة  محاوالت  بعدة  للرامي  يسمح   •
عليها في جميع المحاوالت، وتكون تكلفة المحاوالت اإلضافية على الرامي.

يسمح للرامي استخدام المساند األمامية للنادي فقط وال يسمح بالمساند الخلفّية.  •

•  تهيئة الساح أثناء المسابقة يتم من قبل الرامي فقط.

باحتساب  الحسم  يتم  المتسابقين  بين  النتيجة  في  التعادل  حدوث  عند   •
عدد العشرات األكثر ثم األقل فاألقل، وإذا استمر التعادل يمنح كل رامي )5( 

طلقات لحسم التعادل.

عشـرة  احتساب  يتم  الهدف  في  طلقات  عشرة  من  أكثر  وجود  حال  في   •
طلقات فقط.

•     وضعية الرامي في المسابقة وضعية الرقود.

التعليمات  الرامي  مخالفة  حال  وفي  دقيقة،   )15( للتسديد  الزمنية  المدة   •
التي يحصل عليها  الزمنّية المحددة يتم خصم الطلقة  المدة  انتهاء  بعد 

بعـد انتهاء الوقت المحدد.

يتم احتساب النتيجة بدون كسور عشرية وتعتبر )اكس( عشرة عامات.  •

المركز 10 المركز 9 المركز 8 المركز 7 المركز 6 المركز 5 المركز 4 المركز 3 المركز 2 المركز 1 

 3,000  3,000  3,000  4,000  5,000  7,000 10,000 15,000 25,000 60,000

الجوائز

15
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لإلستفسار: نادي الظفرة للرماية  8882888 2 971+
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