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inquiries@ADAFSA.GOV.AE

تم حجب المسابقات الفرعية للماعز الرحبي والبورغوت والصاللي لعدم اكتمال ا�شواط والمسجلين. وسيتم التواصل 
معكم في حال تسجيلكم المشاركة في المسابقات الرئيسية والمزاد.



450,000 18 25,000
270,000 18 15,000
180,000 18 10,000
900,000 54 50,000

80,000 4 20,000
60,000 4 15,000
40,000 4 10,000

180,000 12 45,000

180,000 12 15,000
120,000 12 10,000
60,000 12 5,000

380,000 36 30,000

�� �� ������� ���ٔ�� ��



برنامج المسابقات 

الجدول الزمني للمسابقات

الوقت

استالم الحالل وفرز الحالل 
المبدئي وإدخاله ل�ماكن 

المخصصة

استالم الحالل المشارك في 
مسابقة ا�وزان

دخول الحكام للمسابقات

استراحة الصالة والغداء

دخول الحكام لمسابقة ا�وزان

استراحة الصالة 

دخول الحكام للمسابقات 

تنظيم الحالل وتدقيق وفرز 
النتائج 

من 6:00 إلى 10:45 صباح�

من 10:00 صباح� إلى 12:00 مساًء

من 11:00 صباح� إلى 12:30 مساًء

من 12:30 إلى 1:45 مساًء

من 2:00 إلى 4:00 مساًء

من 4:00 إلى 4:30 مساًء

من 4:35 إلى 5:35 مساًء

من 5:45 إلى 6:15 مساًء

الوقتبرنامج المزاد

المزاد (استالم الحالل)

المزاد (بدء المزاد)

                                                          12:00 إلى 3:00 مساًء

من 4:00 مساًء

عروض المشاركين من 
الوقتالزوار وأصحاب الحالل

يسمح لجميع المشاركين 
بعمل عرض تعريفي 

لساللتهم الخاصة
من 9:00 صباح� إلى 3:45 مساًء

اليوم ا�ول 02\09\2019
مسابقة أفضل جذع لجميع أنواع ا�غنام و الماعز

مسابقة أفضل خمس جذعات لجميع أنواع ا�غنام والمواشي
مسابقة أفضل وزن للفئة العمرية (من شهرين إلى ثالثة شهور) لجميع أنواع ا�غنام والماعز

اليوم الثاني 03\09\2019
مسابقة أفضل فردية جذعة لجميع أنواع ا�غنام و الماعز

مسابقة أفضل فردية شاة لجميع أنواع ا�غنام والمواشي
 مسابقة أفضل وزن للفئة العمرية (من ستة شهور إلى سبعة شهور) لجميع أنواع ا�غنام والماعز

اليوم الثالث 04\09\2019
مسابقة أفضل فحل لجميع أنواع ا�غنام و الماعز

مسابقة أفضل خمس شياه لجميع أنواع ا�غنام والمواشي
مسابقة أفضل وزن للفئة العمرية (الجذع في ا�غنام والثني في الماعز)

تاريخ تحديث الملف 19 أغسطس 2019


