دليل الجائزة
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مقدمة
أولت مملكة البحرين ضممممن هااال الويموية ،أهمية فلئقة لمشمممرو لت ا امممر الميواة ،وللمت الحكومة الرشمممي ا بووفير ال لال
بوصفال أح الم شرو لت الصغيرا ومويلهية الصغر الوي واا في ووايع اوق العمل وزيل ا الرفله االاومل ي ،وومكين ا ارا
والمرأا.
ووبرز أهمية مشروع ا ارا الميواة من كويه مص راً الكوالب ال هل أو زيل وه لألارا والمرأا المعيلة مح و ا الموار  ،ويظراً
لاذه اال وبلرات حظي المشممروع بر لية كريمة من صمملحبة الامممو الملكي ا ميرا اممبيكة بيت إبراهي آل هليفة ،لريية ملك مملكة
البحرين ،رئياة المالس ا لى للمرأا.
لق أب ت اممموهل حرصممل ً ائمل ً لى ووفير ال المل ل والمعيول لمشممرو لت ا اممر الميواة بمل يضمممن ااممومرارهل وواورهل،
وي ل روال لى الميلفاة في ا اواق المحلية والعربية والعللمية ،ووأكي اً لاذا ال الكري  ،هصصت اموهل الئزا وشايعية
بلامال وميح ايويل ً فضل مشرو لت ا ار الميواة في مملكة البحرين.
وفي لفوة كريمة من اموهل ،اروأت أن الوقوصر الالئزا لى ا ار الميواة في مملكة البحرين ،بل ومو لوشمل ا ار الميواة في
ال ول العربية ،بمل يعكس رؤيوال بأهمية اإلروقلء بللمامممووإل اإللوصمممل ل لألامممرا وحرصمممال لى ومكين ا امممرا والمرأا العربية،
وبل رت اموهل بوهصيص الئزا بلامال وميح لألار العربية الميواة با ف وشايعال لى واوير ملال وضملن او ا ميوالوال،
وحفز المؤاالت المللية وااللوصل ية لى وق ي المالي ا والر لية لألار الميواة.
ويظراً لألهمية المعيوية للالئزا و ورهل في الورويج لمشمروع ا امر الميواة ،بح مالس وزراء الشمؤون االاومل ية العرب في
وروه العل ية الولاعة والعشرين ،الوي ايعق ت في  20يامبر  2009مبل را صلحبة الامو الملكي ا ميرا ابيكة بيت إبراهي آل
هليفة ،مشي اً بال وبواربة مملكة البحرين في واوير مل ا ار الميواة.
واوهذ المالس لراراً ييص لى إيشممملء الالئزا العربية لصممملحبة الاممممو الملكي ا ميرا امممبيكة بيت إبراهي آل هليفة ،لى أن يو
ميحال فضل أارا ربية ميواة ،وأفضل ميوج ،وأفضل راع و ا لمشروع ا ار الميواة ،وذلك وأكي اً ميه لى أهمية االروقلء
بماووإل إيولج ا ار الميواة ،وضملن واويق ميوالوال ،وبللوللي وفعيل ورهل في ووفير مصل ر ال هل لاذه ا ارا.
إن هذه المبل را الوايية ،الوي امو ت أشمممممعوال إلى أرالء العلل العربي ،وعمل لى وحفيز ا امممممر ذات ال هل المح و لل هول في
مشممملريع صمممغيرا ،ووشمممايع المواهب وويمية المالرات واحوضمممليال ،ووفعيل ور الفر في الماومع الوصمممل يلً ،إضممملفة إلى إولحة
ن مصممل ر إضمملفية لوحاممين وضممعال االلوصممل ل وهلق فرص مل ذاوية لال ،وفوح آفلق ا ي ا ل يوشمملر
الفرصممة لألاممر للبح
ومضل فة الربح.
وماممممممل ا ا اممممممر البحرييية الميواة في إالر
وألامويل في وزارا العمل والويمية االاومل ية إلى أن يوبيى وواال ً ا ي اً حول
المشروع ،يامع بين ميظومة اإلب اع واإلبوكلر ،وياوفي من وضلفر الااو والهبرات وويوع مصل ر الومويل با ف ووايع لل ا
الماوفي ين من مشلريع ا ار الميواة حاب الهاة الاموحة ل روقلء بولك ا ار.

دورية الجائزة:
 -وقل الالئز ايويل ً للماووإل المحلي و كل ايوين للماووإل العربي .

أهداف الجائزة :
 الوعريف بقيمة أ ملل ا ار الميواة و ورهل في وعزيز الرفله االاومل ي.
 واوير مشرو لت ا ار الميواة ومضل فة مهرالت القيمة اإليولاية لميوالوال الالعية واله مية.
 وشايع االار مح و ا ال هل للوحول إلى وح ات ايولاية ممل يزي من يابه إاالمال في ويمية الوصل هل المحلي.
 ووحي الرؤإل ووبل ل الهبرات بين االار العربية الميواة ،والوعرف لى مهولف االالليب الوي ومكن من االروقلء
بللق را االيولاية لألار الميواة.
 حفز المؤاالت المللية وااللوصل ية والوالرية في ال ول العربية ،لى
ومويلال وواويق ميوالوال.
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مشلريع االار الميواة والمالهمة في

 المالهمة في وشايع ا ار لى واوير ميوالوال بمل يعزز مر و هل المللي وياا في ااولة واويقه.
 المالهمة في ايال ماومع إيولاي ربي من هالل الميلخ الذل اوويحه الالئزا من وواصل بين ال ول العربية والوعرف
لى أيشاة االار الميواة.
 ومكين ا ارا والمرأا الوصل يل ً ومل يل ،وزيل ا مالهموال في العملية االيولاية وااللوصل ية.

الجهات واألشخاص المعنيون بالجائزة:
 ا ار ذات ال هل المح و .
 ربلت البيوت ممن ل يان الق را لى اإليولج.
 المؤاالت الحكومية والغير حكومية والهلصة ال ا مة لمشلريع ا ار الميواة.

الشروط العامة للترشيح لنيل الجائزة:





وقو وزارات العمل و الويمية أو الشؤون االاومل ية في ال ول العربية بورشيح الموق مين للالئزا.
أن وووفر في المرشح للالئزا الشروا الهلصة لكل فرع من فروع الالئزا.
أال يكون ل ابق للموق لييل الالئزا ،أن فلز بال من لبل في مالل الورشيح يفاه.
ووق كل ولة بورشيح واح لكل فرع من فروع الالئزا.

فروع الجائزة:
الفرع األول :جائزة أفضل أسرة منتجة:
وهصص الالئزا لألارا الوي وعمل لى زيل ا هلال ن اريق ايشغللال بلإليولج ،وأن وكون معوم ا لى ل راوال في ويمية
ن يلصر اإليولج المحلية المووفرا في محيا ا ارا وبيئوال ،وواوير ولك العيلصر ووحويلال إلى ميوالت
ذاوال بللبح
موميزا ،يحقق لال الوصول إلى ماووإل معيشي الئق ،بمل ياا في االروقلء بماووإل الرفله العل في الماومع.

شروط التقدم لجائزة أفضل أسرة منتجة:
 أن يكون المشروع هو ال هل الرئياي لألارا.
 أن وكون ل إل أفرا ا ارا مالرا للموا بواويرهل من هالل البرامج الو ريبية والمملراة العملية.
 أن يح المشروع وغييراً ملحوظل ً في ماووإل حيلا ا ارا المعيشية.

المعايير المعتمدة في اختيار أفضل أسرة منتجة:
•

المشااار ة في الدورات التدريبية المتخةااةااة :ال ورات الوي امملهمت في زيل ا الق را والاللة االيولاية ل يا بحي ال
وقل المشلركة في ولك ال ورات ن ثالثة ورات.

•

الم شار ة في المعارض الداعمة لت سويق المنتجات :المق صو بال المعلرض والاالت الوي شلركت بال اال ار وو من
هاللال واويق ميوالوال ،وابل ووايعال ،وواويرهل مثل ويظي برامج إ اليية أو هول أاواق ا ي ا هلراية .بحي ال
وقل المشلركلت ن شرا أيشاة واويقية

•

أفرا االامممممرا المؤهلين ممن ل يا المالرات الحرفية والي وية
عدد أفراد االسااااار المشاااااار ين في عملية االنتاج:
والم ربين القل رين لى المشلركة في ملية اإليولج .بحي يكون أكثر من فر .

•

تنمية العائد االقتةااد لسسارة :ل را االامرا لى زيل ا هلال من هالل ااموثملر الموار البيئية المولحة ووحويلال الى
ميوالت يالئية ذات ليمة الوصل ية .بحي يمثل العلئ المل ل من االيولج أكثر من  %50من ال هل لألارا.

•

االستمرارية في االنتاج :أن وكون االارا ل ملت في اليشلا االيولاي الميزلي لم ا ال وقل ن ايوين ،و لى أن يكون
يشلاال يوا بصفة االاومرارية وااللوزا بلإليولج بغرض الواويق لوحاين ماوواهل المعيشي.
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ضوابط معايير أفضل أسرة منتجة:
المشلركة في ال ورات الو ريبية الموهصصة

%15

المشلركة في المعلرض ال ا مة لواويق الميوالت

%10

أفرا االار الميواة المشلركين في ملية االيولج %10
ويمية العلئ االلوصل ل لألارا

%45

االاومرارية في االيولج

%20

الفرع الثاني :جائزة أفضل منتج:
وهي الئزا موهصصة فضل ميوج من مل ا ارا الميواة اواء كلن هذا الميوج مبوكراً أو مصممل ً أو ماوراً مبلشرا من لبل
ا ارا.

شروط التقدم لجائزة أفضل منتج:
 أن يكون الميوج من وصمي وإيولج ا ار الميواة بلاوه ا الهلملت والمع ات المولحة.
 أن يكون الميوج للبل للواويق ال اهلي أو الهلراي.
 أن يوميز الميوج بلإلب اع والواوير والاو ا وا صللة.
 أن وكون هيلك الالت لى واوير الميوج ميذ الب ء في المشروع.

المعايير المعتمدة في اختيار أفضل منتج:
 أةالة المنتج :بحي وعبر ن الاوية الثقلفية والقي االاومل ية والوقلي ية.
 تةااااااميم المنتج :من هالل اامممممموه ا الوامممممملئل والمع ات الوكيولواية الح يثة ،والموار الا ي ا ،وموا الهل الوي و
ا هللال بغرض وح ي وواوير الميوج وزيل ا االيولج كمل ً ويو ل ً.
 تطوير المنتج :اإلب اع والواوير والوح ي في ملية اإليولج واإلاراءات الوي ومت إلح ا الوواممعة با ف زيل ا حا
الواويق.
 طرائق تحسين المنتج :ا الليب الوي اوبعت لوحاين او ا الميوج.
 جودة المنتج :ااوه ا موا

للية الاو ا وغير ملوثة للبيئة أو ضلرا للصحة.

ضوابط معايير أفضل منتج:
أصللة الميوج

%20

وصمي الميوج

%30

واوير الميوج

%10

ارائق وحاين الميوج %10
او ا الميوج

%30
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الفرع الثالث :جائزة أفضل راع وداعم لسسر المنتجة:
وهي الئزا مهصصة للمؤاالت الحكومية وا هلية والهلصة وا فرا الوي أاامت في

مشلريع ا ار الميواة.

شروط التقدم لجائزة أفضل راعي وداعم لسسر المنتجة:
 أن يكون للرا ي ور رئياي في وق ي ال

المل ل أو الفيي أو المعيول لواوير أو واويق ميوالت ا ار الميواة.

 أن يكون للرا ي مالهمة واضحة للعلمين الالبقين.
 أن يق الرا ي إيالزا ليو ية ال

الماله فيه وا ثر اإليالبي الذل وروب لى ا ار الماوفي ا من هذا ال

.

المعايير المعتمدة في اختيار أفضل راع وداعم لسسر المنتجة:
 حجم ونوع الرعاية والدعم المقدم :يوع الر لية وال المق لألامممممممر الميواة من
ه ملت و ريب أو وزوي مع ات وواايزات ،أو موا هل .
 المدة الزمنية للرعاية أو الدعم :والمقصمممممو بال
ايوين من ا الن الالئزا.

يق ل أو لروض ميامممممممرا أو

مرات الر لية وم إل اامممممومراريوال واروبلاال بمل ال يقل ن م ا

ضوابط ومعايير أفضل راع وداعم لسسر المنتجة:
حا ويوع الر لية وال
الم ا الزميية للر لية أو ال

المق

%50
%50

الجوائز التي يحةل عليها الفائزون:
جائزة أفضل أسرة منتجة:
 مكلفأا مللية ل رهل شرون ألف والر امريكي.
 شال ا ووضمن اا فرع الالئزا واا الفلئز.
 رع يحمل اا فرع الالئزا وشعلر الوزارا.

جائزة أفضل منتج:
 مكلفأا مللية ل رهل هماة شر ألف والر أمريكي.
 شال ا ووضمن اا فرع الالئزا واا الفلئز.
 رع يحمل اا الالئزا وشعلر الوزارا.

جائزة أفضل راع وداعم لسسر المنتجة:
 شال ا ووضمن اا فرع الالئزا واا الااة الفلئزا.
 رع يحمل اا الالئزا وشعلر الوزارا.
يو اال الن ن أاملء الفلئزين في اميع الوالئل اال اليية واال المية والمابو لت الهلصة بللالئزا ،ويحق لألارا الفلئزا
وضع شعلر الالئزا لى ميوالوال الهلصة.

موعد إعالن الجائزة:
يقل احوفلل رامممي كل ل للماممووإل المحلي وكل لمين للماممووإل العربي ل
مع اليو العربي لألار الميواة في شار ملرس.
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الن ن أاممملء الفلئزين باذه الالئزا وزاميل

الهي ل التنظيمي للجائزة:
اللجنة العليا للجائزة:
ووشممممممكل بمملكة البحرين لمقر الالئزار بقرار من وزير العمل والويمية االاومل ية وضمممممم في ضممممممويوال ممثل ن مكوب
صمملحبة الامممو الملكي ا ميرا اممبيكة بيت إبراهي آل هليفة لريية ملك مملكة البحرين رئياممة المالس ا لى للمرأا وممثل
ن المالس ا لى للمرأا وممثلين من وزارا العمل والويمية االاومل ية وممثل من ا ملية الفيية لمالس وزراء الشمممممممئون
االاومل ية العرب.

اللجنة العليا للتح يم:
ووشكل من ذول االهوصلص بوزارا العمل والويمية االاومل ية ،وممثل ن مكوب صلحبة الامو الملكي ا ميرا ابيكة بيت
إبراهي آل هليفة وممثل ن المالس ا لى للمرأا والاالت ا هرإل المعيية بشؤون ا ار الميواة في مملكة البحرين لمقر
الالئزار ووضم في ضمويوال فييين أكل يميين وااومل يين مهوصمين ،ووكون ماموال الوقيي اليالئي الهويلر المرشمحين للفوز
بفروع الالئزا وفقل لمعليير الوأهيل بللفوز المعوم ا ،ووشمملرك ا ملية الفيية لمالس وزراء الشممؤون االاومل ية العرب بصممفة
مرالب في اللاية.

اللجنة المحلية للتح يم في ل دولة:
ويو وشمممكيلال في كل ولة ربية لى أن وضممم في ضمممويوال من ذول االهوصممملص من وزارا العمل والويمية االاومل ية
والاالت ا هرإل المعيية ب شؤون ا ار الميواة وو ض في ضويوال فييين أكل يميين وااومل يين مهو صين ،ووكون ماموال
فرز ووقيي واهويلر المرشحين للوأهل للفوز بللالئزا وفقل ً للشروا والمعليير المعوم ا.

تعليمات الترشيح للجائزة:







اممموقو وزارا العمل والويمية االاومل ية بمملكة البحرين لمقر الالئزار بمهلابة ال ول العربية ن اريق االملية الفيية
لمالس وزراء الشئون االاومل ية العرب للوق للالئزا معززا بللوثلئق الهلصة بللورشيح.
وعمل ال ول العربية ن اريق وزارات الشمممممئون االاومل ية بال بموافلا مقر الالئزا بللوثلئق والميوالت للمرشمممممح لكل
فرع من فروع الالئزا والوي و اهويلره من لبل لاية الوحكي المحلية لكل ولة.
اوقو ولة مقر الالئزا بللوحكي اليالئي للمرشحين من ال ول العربية للفوز بأفرع الالئزا.
اممموقو ولة المقر بأهالر االملية الفيية لمالس وزراء الشمممئون االاومل ية العرب بأامممملء الفلئزين فرع الالئزا من
ال ول العربية وموا ي حضممموره لحفل الالئزا ،وامممووحمل ولة المقر وكلليف الامممفر واالاممموضممملفة للفلئزين ووكلليف
شحن الميوالت.
ووولى افلرات ال ول العربية ااورالع ميوالت ال ول العربية المرشحة للالئزا.

مواعيد مهمة

 21مارس
2018م

حفل توزيع جائزة ةاحبة السمو المل ي األميرة سبي ة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع
األسر المنتجة.

آخر موعد الستالم المشار ات المحلية  22فبراير 2018م

تسليم المشار ات المحلية خالل الفترة من  8يناير 2018الى  22فبراير 2018م
مالحظة :تسلم االستمارات الخاةة بمشار ات المنتجات الغذائية فقط بدون عينة من المواد الغذائية خالل الفترة
الزمنية أعاله وسيتم التواةل معهم لتحديد موعد تسليم العينات لمعاينة لجنة التح يم وذلك مراعتا للجوانب الةحية
للمنتجات وتجنب تلفها.

اميع المشلركلت وال لمامع العلصمة لميوالت االي ل البحرييية
العيوان :مبيى  294اريق  3420مامع  434كربلبل – مملكة البحرين
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معلومات خاةة لمشار ات الدول العربية
المرفقات :
•
•
•

وثيقة الورشيح
المشلركة في الالئزا.
ليل الالئزا.

وثيقة الترشيح:
وقو وزارات الويمية والشئون االاومل ية بإ ا وثيقة ورشيح ووضمن ووفير المعلوملت الوللية:

 -1خةائص المشروع:













موار المشروع وإمكلييلوه الفيية.
ماووإل االاوثملر لوحقيق يمو المشروع.
ا صول والمالرات الوي يملكال المشروع وها الميوالت.
االاوه ا ا مثل لماولزملت اإليولج ،والهلملت الماوه مة في الميوج ومواصفلوه ،والعبوات الماوه مة.
ماووإل مالرا ا فرا القلئمين بلإليولج ،ول را المشروع لى وأهيل وو ريب أشهلص آهرين.
مواكبة المشروع لوكيولوايل اإليولج والوصييع ،والمزايل الوي اورهل الميوج.
ل را المشروع لى الميلفاة الوي يواااال من الميوالت المملثلة.
يوع وعلمل المشروع مع الاوق ،مع والر الوازئة أ والر الاملة.
ااوه ا المشروع لميلفذ البيع الولبعة لألار الميواة ،ول را المشروع لى إللمة ميلفذ بيع هلصة به.
ابيعة العقو القلئمة مع ميلفذ البيع.
ميلفذ البيع والمياقة الاغرافية الوي يقع فيال المشروع.
يصيب المشروع من الاوق وأاواله المحوملة.

 -2خةائص المنتج:










وح ي الميوج بشمكل واضمح ووفصميلي من حي هصملئصمه ومكويلوه ،يشممل مالمح ن الميوج وابيعوه وم هالت
اإليولج في وكوييه.
وكلفة الميوج ووكلفة الواويق والوكلليف الثلبوه والموغيرا.
يوع الميوج ومل إذا كلن العة ااواالك يالئي أ العة واياة.
فلئ ا الميوج الملمواة والمعيوية وكثلفة االاوعملل.
للبلية الميوج للويويع وإمكليية واوير الميوج ووع يله وفقل ً لوغير اوالهلت الماوالكين.
الومييز الذل حققه الميوج من حي اليو ية أو الاعر أو كالهمل ،ول روه لى المحلفظة لى اوله والوواع.
ووضيح مل إذا كلن للميوج المة والرية وشعلر أو اا مح .
ليوات الووزيع الحللية ،ومكلية الميوج في الاوق.
حا المبيعلت وايوشلر الميوج في الاوق والع المحومل من الماوالكين الاوه ا الميوج وحا الاوق الماوا ف
والمبيعلت.
اليمو للاممممممموق
ومشمممممممممرو مممملت

موقع مجمع العاصمة لمنتجات األيدي البحرينية
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