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فكرة الجائزة:

انطالق ًا من قناعة �صاحبة ال�سمو ال�شيخة �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ،قرينة
�صاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين ،رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�آة ،واهتمامها
الكرمي وحر�صها الدائم على ا�ستمرارية دور الأ�سر املنتجة يف االرتقاء بالتنمية
االجتماعية واالقت�صادية ،فقد وافقت �سموها  -م�شكورة -على مبادرة وزارة التنمية
االجتماعية ب�إطالق جائزة با�سم �سموها ،والتي ت�شمل ثالثة فروع:
�أولها :متنح لأف�ضل �أ�سرة منتجة بهدف حتفيز هذه الأ�سر على الإبداع يف الإنتاج
البحريني وامل�ساهمة يف التنميــة االقت�صادية.
ثانيها :مت حتديدها لأف�ضل منتج بهدف الو�صول �إىل اجلودة.
ثالثها :خ�ص�ص لأف�ضل راع وداعم للأ�سر املنتجة �إميانا ب�أهمية دور القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين يف دعم الأ�سر املنتجة.
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أهداف الجائزة:

.1التعريف بقيمة �أعمال الأ�سر املنتجة و�أهميتها.
.2الت�شجيع على حت��ول الأ�سر حم��دودة الدخل �إىل وح��دات �إنتاجية ت���ؤدي دورها
االقت�صادي يف املجتمع.
.3احلفاظ على الأ�صالة والرتاث البحريني.
.4الت�شجيع على دعم م�شاريع الأ�سر املنتجة وامل�ساهمة يف ت�سويق منتوجاتها.
.5امل�ساهمة يف حت�سني جودة املنتجات الأ�سرية بهدف التو�سع يف املناف�سة وتوفري
الأ�سواق العاملية لها.
�.6إي��ج��اد جمتمع �إنتاجي فعال ي�ساهم يف دف��ع عجلة التنمية االقت�صادية مبملكة
البحرين.
الجهات واألشخاص المعنيون بالجائزة :

.1الأ�سر ذات الدخل املحدود.
.2ربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج.
.3امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة واحلكومية.
.4الأفراد القادرون على دعم ورعاية م�شاريع الأ�سر املنتجة.
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الشروط العامة لـلتقدم لنيـل الجائزة :

�.1أن يكون املرت�شح للجائزة بحريني اجلن�سية �سواء من املقيمني داخل الوطن �أو
خارجه.
�.2أن يكون املرت�شح للجائزة ممن تنطبق عليه ال�شروط املو�ضحة �أمام كل فرع من
فروع اجلائزة� ،أو �أي مرئيات �أخرى تراها جلنة التحكيم.
�.3أن يكون العمل الذي تقدم به ال�شخ�ص �أو الهيئة يتنا�سب مع م�ستوى اجلائزة.
�.4أ ّال يكون قد �سبق للمتقدم الفوز باجلائزة يف جمال الرت�شيح نف�سه.
 .5لكل �أ�سرة التقدم مب�شروع واحد.

موعد إعـالن الجائزة :

يقام احتفال ر�سمي من كل عام للإعالن عن �أ�سماء الفائزين بهذه اجلائزة تزامن ًا مع
اليوم الذي يوافق يوم الأ�سرة العربية املنتجة بتاريخ  15مار�س.
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فروع الجائزة:

ت�شمل اجلائزة :
الفرع الأول� :أف�ضل �أ�سرة منتجة.
الفرع الثاين� :أف�ضل منتج.
الفرع الثالث� :أف�ضل راع وداعم للأ�سر املنتجة.
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الفرع األول :جائزة أفضـل أسرة منتجة:

هي جائزة خم�ص�صة للأ�سرة التي تعمل على زيادة دخلها عن طريق ا�شتغالها
بال�صناعات ال�صغرية وتعتمد على قدراتها يف تنمية ذاتهــا بالبحث عن عنــا�صر
الإنتاج املحلية املتوافرة يف حميط الأ�سرة وبيئتها،وتنمية تلك العنا�صر وحتويلها
�إىل �آلة �إنتاج مما يحقق و�صولها م�ستوى معي�شي منا�سب ي�ساهم يف حتقيق جمتمع
الكفاية.
شروط التقدم لجائزة أفضـل أسرة منتجة:

� nأن يكـون امل�شـروع هـو الدخـل الرئيــ�س للأ�ســرة.
� nأن تكون لدى �أفراد الأ�سرة حرفة �أو مهارة قاموا بتطويرها من خــالل البــرامج
التدريبيـة واملمار�سـة العمليـة.
� nأن ُيحدث امل�شروع تغيري ًا ملحوظ ًا يف حياة الأ�سرة املعي�شية.
� nأن تكون الأ�سرة قد �شاركت فيما ال يقل عن ثالثة معار�ض ت�سويقية.
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المعايير المعتمدة في إختيار أفضـل أسرة منتجة:

.1امل�شاركة يف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة :الدورات التي �ساهمت يف زيادة
القدرة والطاقة الإنتاجية لديهم.
.2امل�شاركة يف املعار�ض الداعمة لت�سويق املنتجات :املق�صود بها املعار�ض
واجلهات التي �شاركت بها الأ�سر ومت من خاللها ت�سويق منتوجاتها ،و�سبل تو�سيعها،
وتطويرها مثل تنظيم برامج �إعالنية �أو دخول �أ�سواق جديدة خارجية.
.3عدد �أفراد الأ�سر امل�شاركني يف عملية الإنتاج :عدد �أفراد الأ�سرة امل�ؤهلني
ممن لديهم املهارات احلرفية واليدوية واملدربني القادرين على امل�شاركة يف عملية
الإنتاج.
.4تنمية العائد االقت�صادي للأ�سرة :ق��درة الأ�سرة على التحول �إىل وحده
�إنتاجية من خالل ا�ستثمار املوارد البيئية املتاحة وحتويلها �إىل منتجات نهائية ذات
قيمة اقت�صادية.
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الفرع الثاني :جائزة أفضـل منتج:

وهي جائزة خم�ص�صة لأف�ضل منتج من عمل الأ�سرة املنتجة �سواء كان هذا املنتج
مبتكر ًا� ،أو م�صمم ًا� ،أو مطور ًا مبا�شرة من قبل الأ�سرة.
شروط التقدم لجائزة أفضل منتج:

� nأن يكون املنتج من ت�صميم و�إنتاج الأ�سر املنتجة با�ستخدام اخلامات املحلية �أو
املعدات.
� nأن يكون املنتج قد القى قبو ًال يف الت�سويق الداخلي �أو اخلارجي.
� nأن يتميز املنتج بالإبداع والتطوير واجلودة والأ�صالة.
� nأن تكون هناك دالالت على تطوير املنتج منذ البدء يف امل�شروع.
المعايير المعتمدة في اختيار أفضـل منتج:

� .1أ�صالة الإنتاج :املحافظة على �أ�صالة املنتج وارتباطه بالرتاث البحريني.
 .2متابعة ما ي�ستجد يف جمال تطوير املنتج :الو�سائل واملعدات التكنولوجية
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احلديثة ،واملواد اجلديدة ،ومواد اخلام التي مت �إدخالها بغر�ض حتديث وتطوير
املنتج وزيادة الإنتاج كم ًا ونوع ًا.
 .3التحديث والتو�سعة :الإبداع والتطوير والتحديث يف عملية الإنتاج والإجراءات
التي متت لإحداث التو�سعة بهدف زيادة حجم الت�سويق.
 .4مراقبة اجل��ودة :الأ�ساليب املتبعة يف رقابة اجل��ودة على املنتجات،وطرائق
التدقيق،وطرائق التح�سني عليها.
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الفرع الثالث :جائزة أفضـل راع وداعم لـألسر المنتجة:

وهي جائزة خم�ص�صة للم�ؤ�س�سات الأهلية�،أو اخلا�صة�،أو احلكومية�،أو الأفراد
الذين �ساهموا يف دعم الأ�سر املنتجة.
شروط التقدم لجائزة أفضـل راعي وداعم لـألسر المنتجة:

�أن يكون للراعي دور رئي�سي يف تقدمي الدعم املادي والفني واملعنوي لتطوير وت�سويق
منتجات الأ�سر املنتجة� .أن يكون للراعي م�ساهمة وا�ضحة للعامني ال�سابقني� .أن يقدم
الراعي �إيجاز ًا لنوعية الدعم امل�ساهم فيه والأثر الإيجابي الذي ترتب على الأ�سرة
لهذا الدعم.
المعايير المعتمدة في اختيار أفضـل راع وداعم لـألسر المنتجة:

 .1حجم ونوع الرعاية والدعم املقدم :نوع الرعاية والدعم املقدم للأ�سر
املنتجة من دعم نقدي ،وقرو�ض مي�سرة ،وخدمات تدريب ،وتزويد معدات وجتهيزات،
ومواد خام.
.2املدة الزمنية للرعاية �أو الدعم :واملق�صود بها عدد مرات الرعاية ومدى
ا�ستمراريتها وارتباطها مبا ال يقل عن مدة �سنتني من �إعالن اجلائزة.
� .3أ�سلوب الرعاية والدعم :وهو الأ�سلوب امل�ستخدم الذي ترتب عليه حتقيق
�أهداف التنمية ال�شاملة ،وحت�سني م�شروع الأ�سر املنتجة.
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الجوائز التي يحصـل عـليها الفائزون :

جائزة �أف�ضـل �أ�سرة منتجة :
 nمكاف�أة مالية قدرها  5000دينار بحريني.
 nجائزة �أف�ضـل منتج  :مكاف�أة مالية قدرها  3000دينار بحريني.
 nجائزة �أف�ضـل راع وداعم لـلأ�سر املنتجة  :درع تذكاري.
يتم الإعالن عن �أ�سماء الفائزين يف جميع الو�سائل الإعالنية والإعالمية واملطبوعات
اخلا�صة باجلائزة ،ويحق للأ�سرة الفائزة و�ضع �شعار اجل��ائ��زة على منتجاتها
اخلا�صة.
لجنة التحكيم:

ت�شكل جلنة من ذوي االخت�صا�ص من وزارة التنمية االجتماعية ،واجلهات الأخـرى
املعنية ب�ش�ؤون الأ�سر املنتجة يف اململكة وت�ضم فنيني �أكادمييني واجتماعيني خمت�صني،
تكون مهمتها الإ�شراف النهائي على عملية الرت�شيح للجائزة واختيار الأ�سر والرعاة
وفق ًا ملعايري الت�أهيل بالفوز املعتمدة.

