دليل الجائزة

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
حفظه اهلل ورعاه

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
حفظه اهلل ورعاه

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر
حفظه اهلل ورعاه

�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
خالل االحتفال بجائزة �سموها لت�شجيع الأ�سر املنتجة 2007

كلمة

يعد م�شروع الأ�سر املنتجة �أحد �أبرز م�شروعات وبرامج وزارة التنمية االجتماعية التي نوليها �أهمية كبرية ،حيث و�ضعنا
لها �أجندة وا�ضحة وميزانيات متنامية ،مبا �ساهم يف تفعيل دور �أ�صحاب احلرف التقليدية ودخولهم بقوة �إىل املجتمع املنتج
واالندماج يف �سوق العمل ،وذلك انطالق ًا من م�سئوليتنا يف بناء الأ�سرة البحرينية ،واال�ستثمار اجلاد يف �أجيالها املختلفة مبا
ي�ضمن احلياة الكرمية لهم ويطلق مواهبهم ومهاراتهم يف م�سرية التنمية نحو ر�ؤية البحرين .2030
�إن احلكومة الر�شيدة تهدف �إىل تعزيز التنمية االقت�صادية وفق �إطار �أ�شمل ،وعرب برامج تنموية للأ�سر البحرينية كافة،
وتقوم يف هذا الإطار ب�سيا�سات يف الأجلني الق�صري واملتو�سط ،فتدعم امل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر -و�أهمها
م�شروع الأ�سر املنتجة -يف الأجل الق�صري مبا يخلق ثقافة ترتكز على العمل والإنتاج بديلة لثقافة امل�ساعدات ،فيما تقوم يف
الأجلني املتو�سط والطويل بالعمل على تو�سيع الطاقة الإ�ستيعابية للإقت�صاد الوطني من خالل خلق مناخ �سيا�سي و�إقت�صادي
وتعليمي وت�شريعي ي�شجع على منو اال�ستثمارات احلقيقية الوطنية والأجنبية.

ومن �أجل تعزيز جناحات هذا امل�شروع الرائد خليجي ًا ،ب�شهادة م�سئولني حكوميني و�أهليني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
فقد بادرنا �إىل �إطالق جائزة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة
املجل�س الأعلى للمر�أة لت�شجيع الأ�سر املنتجة تقدير ًا وت�شجيع ًا من وزارة التنمية االجتماعية مل�شروعات الأ�سر املنتجة وحر�ص ًا منا
على �إيجاد حياة اقت�صادية واجتماعية كرمية لأفرادها من جهة ،ود�شنت الوزارة املجمع الدائم للأ�سر املنتجة (جممع العا�صمة
ملنتجات الأيدي البحرينية) من جهة ثانية.
و�سعينا �إىل تنويع م�صادر التمويل بهدف تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من م�شروعات الأ�سر املنتجة من جهة ثالثة ،وتعاونت
الوزارة مع املنظمات الأهلية الراغبة يف تفعيل الأ�سر املتعففة وامل�سنني وال�شباب واملعاقني امل�سجلني لديها من جهة رابعة و�أخرية،
على اعتبار �أن التنمية االقت�صادية ال ميكن �أن تتحقق دون جمتمع حي يدعمها وي�سهم يف �إجنازها ،وي�ستفيد من منجزاتها
وثمارها.
لقد �شهد امل�شروع نقالت نوعية منذ �إن�شاء م�شروع املنزل املنتج يف عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،حيث ينتهج يف الوقت
الراهن �سيا�سة تكاملية ت�صب يف حت�سني م�ستوى الأ�سر امل�شاركة فيه �إقت�صادي ًا وحتويلهم من �أ�سر حمدودة الدخل �إىل �أ�سر
منتجة ،و�إتاحة الفر�صة �أمام �شبابها للإنتاج وتنمية ال�سلوك الإنتاجي كقيمة اجتماعية ،وكذلك جعل البحرين مركزا للأ�سر
املنتجة وال�صناعات التقليدية املتطورة.
ولعل قبول �صاحبة ال�سمو امللكي �أن حتمل تلك اجلائزة ا�سم �سموها ،لهو داللة وا�ضحة على اهتمامها ال�شخ�صي بتطوير
وحتفيز الأ�سر املنتجة ،من اجل اخلروج من حالة العوز �إىل االعتماد على النف�س� ،إ�ضافة �إىل �أنه يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة
بالفئات ال�ضعيفة وت�شجيعها بالأ�ساليب املادية واملعنوية كافة.
و�إذ نتطلع �إىل تنمية روح الريادة والعمل اخلا�ص وزيادة قاعدة اجلمعيات الأهلية التي تقدم اخلدمات للأ�سر املنتجة
وال�صناعات احلرفية مبا يعزز �أهداف امل�شروع وي�صب يف الوقت نف�سه يف �صالح تطبيق ر�ؤية  ،2030ف�إننا نختتم بالت�أكيد على
�أننا ن�ؤمن �إميان ًا عميق ًا ب�أن جمتمعنا البحريني هو املولد الرئي�سي للأفكار اخلالقة وامل�شروعات الرائدة ،التي تنفذها القطاعات
احلكومية واخلا�صة والأهلية ،و�أننا ننفتح على كل م�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي ،وندعوها �إىل امل�ساهمة يف تعزيز هذا امل�شروع
وامل�ضي قدم ًا �إىل الأمام.
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�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
مع الفائزين بجائزة �سموها لت�شجيع الأ�سر املنتجة 2009

مقدمة

�أولت مملكة البحرين� ،ضمن خططها التنموية� ،أهمية فائقة مل�شروعات الأ�سر املنتجة ،وقامت احلكومة الر�شيدة بتوفري
الدعم لها بو�صفها �أحد امل�شروعات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر التي ت�سهم يف تو�سيع �سوق العمل وزيادة الرفاه االجتماعي،
ومتكني الأ�سرة واملر�أة.
وتربز �أهمية م�شروع الأ�سرة املنتجة من كونها م�صدر ًا الكت�ساب الدخل �أو زيادته للأ�سرة واملر�أة املعيلة حمدودة املوارد ،ونظر ًا
لهذه االعتبارات حظي امل�شروع برعاية كرمية من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ،قرينة ملك مملكة
البحرين ،رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة.

لقد �أبدت �سموها حر�ص ًا دائم ًا على توفري الدعم املادي واملعنوي مل�شروعات الأ�سر املنتجة مبا ي�ضمن ا�ستمرارها وتطورها،
ويدعم قدرتها على املناف�سة يف الأ�سواق املحلية والعربية والعاملية ،وت�أكيد ًا لهذا الدعم الكرمي ،خ�ص�صت �سموها جائزة ت�شجيعية
با�سمها متنح �سنوي ًا لأف�ضل م�شروعات للأ�سر املنتجة يف مملكة البحرين.
ويف لفتة كرمية من �سموها ،ارت�أت �أن ال تقت�صر اجلائزة على الأ�سر املنتجة يف مملكة البحرين ،بل متتد لت�شمل الأ�سر املنتجة
يف الدول العربية ،مبا يعك�س ر�ؤيتها ب�أهمية الإرتقاء بامل�ستوى الإقت�صادي للأ�سرة وحر�صها على متكني الأ�سرة واملر�أة العربية،
وبادرت �سموها بتخ�صي�ص جائزة ،با�سمها ،متنح للأ�سر العربية املنتجة بهدف ت�شجيعها على تطوير عملها و�ضمان جودة
منتجاتها ،وحفز امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية على تقدمي امل�ساندة والرعاية للأ�سر املنتجة .
ونظر ًا للأهمية املعنوية للجائزة ودورها يف الرتويج مل�شروع الأ�سر املنتجة ،بحث جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب يف
دورته العادية التا�سعة والع�شرين ،التي انعقدت يف  20دي�سمرب  2009مبادرة �صاحبة ال�سمو امللكي ،الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم
�آل خليفة ،م�شيد ًا بها وبتجربة مملكة البحرين يف تطوير عمل الأ�سر املنتجة.
واتخذ املجل�س قرار ًا ين�ص على �إن�شاء اجلائزة العربية ل�صاحبة ال�سمو امللكي ،الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ،على
�أن يتم منحها لأف�ضل �أ�سرة عربية منتجة ،و�أف�ضل منتج ،و�أف�ضل راع وداعم مل�شروع الأ�سر املنتجة ،وذلك ت�أكيد ًا منه على �أهمية
االرتقاء مب�ستوى �إنتاج الأ�سر املنتجة ،و�ضمان ت�سويق منتجاتها ،وبالتايل تفعيل دورها يف توفري م�صادر الدخل لهذه الأ�سر.
�إن هذه املبادرة الوطنية ،التي امتدت �أ�شعتها �إىل �أرجاء العامل العربي ،تعمل على حتفيز الأ�سر ذات الدخل املحدود للدخول
يف م�شاريع �صغرية ،وت�شجيع املواهب وتنمية املهارات واحت�ضانها ،وتفعيل دور الفرد يف املجتمع اقت�صادي ًا� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة
الفر�صة للأ�سر للبحث عن م�صادر �إ�ضافية لتح�سني و�ضعها االقت�صادي وخلق فر�ص عمل ذاتية لها ،وفتح �آفاق جديدة لالنت�شار
وم�ضاعفة الربح.
و�ألهمتنا يف وزارة التنمية االجتماعية �إىل �أن نتبنى توجه ًا جديد ًا حول دعم وم�ساعدة الأ�سر البحرينية املنتجة يف �إطار
امل�شروع ،يجمع بني منظومة الإبداع واالبتكار ،وي�سفيد من ت�ضافر اجلهود واخلربات وتنويع م�صادر التمويل بهدف تو�سيع قاعدة
امل�ستفيدين من م�شاريع الأ�سر املنتجة ح�سب اخلطة الطموحة للإرتقاء بتلك الأ�سر.
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دورية الجائزة:

تقام اجلائزة كل �سنتني.
أهداف الجائزة:

• التعريف بقيمة �أعمال الأ�سر املنتجة ودورها يف تعزيز الرفاه االجتماعي.
• تطوير م�شروعات الأ�سر املنتجة ,وم�ضاعفة خمرجات القيمة الإنتاجية ملنتجاتها ال�سلعية واخلدمية.
• ت�شجيع الأ�سر حمدودة الدخل للتحول �إىل وحدات �إنتاجية مما يزيد من ن�سبة �إ�سهامها يف تنمية اقت�صادها املحلي.
• توحيد الر�ؤى وتبادل اخلربات بني الأ�سر العربية املنتجة ,والتعرف على خمتلف الأ�ساليب التي متكن من االرتقاء
بالقدرة الإنتاجية للأ�سر املنتجة.
• حفز امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية والتجارية يف الدول العربية ,على دعم م�شاريع الأ�سر املنتجة وامل�ساهمة يف
متويلها وت�سويق منتجاتها.
• امل�ساهمة يف ت�شجيع الأ�سر على تطوير منتجاتها مبا يعزز مردودها املايل وي�سهم يف �سهولة ت�سويقه.
• امل�ساهمة يف �إيجاد جمتمع �إنتاجي عربي من خالل املناخ الذي �ستتيحه اجلائزة من توا�صل بني الدول العربية
والتعرف على �أن�شطة الأ�سر املنتجة.
• متكني الأ�سرة واملر�أة اقت�صادي ًا وماديا ,وزيادة م�ساهمتها يف العملية الإنتاجية واالقت�صادية.
الجهات واألشخاص المعنيون بالجائزة:

• الأ�سر العربية ذات الدخل املحدود.
• ربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج.
• امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية واخلا�صة الداعمة مل�شاريع الأ�سر املنتجة.
• امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وامل�صرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية مل�شروعات الأ�سر املنتجة.

الشروط العامة للترشيح لنيل الجائزة :

• تقوم وزارات التنمية �أو ال�ش�ؤون االجتماعية يف الدول العربية برت�شيح املتقدمني للجائزة.
• �أن تتوفر يف املر�شح للجائزة ال�شروط اخلا�صة لكل فرع من فروع اجلائزة,
• �أال يكون قد �سبق للمتقدم لنيل اجلائزة� ,أن فاز بها من قبل يف جمال الرت�شيح نف�سه.
• تتقدم كل دولة برت�شيح واحد لكل فرع من فروع اجلائزة.
فروع الجائزة:
الفرع األول :جائزة أفضل أسرة منتجة:

تخ�ص�ص اجلائزة للأ�سرة التي تعمل على زيادة دخلها عن طريق ان�شغالها بالإنتاج ,وان تكون معتمدة على قدراتها
يف تنمية ذاتها بالبحث عن عنا�صر الإنتاج املحلية املتوفرة يف حميط الأ�سرة وبيئتها ,وتطوير تلك العنا�صر وحتويلها �إىل
منتجات متميزة ,يحقق لها الو�صول �إىل م�ستوى معي�شي الئق ,مبا ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى الرفاه العام يف املجتمع.
شروط التقدم لجائزة أفضل أسرة منتجة:

• �أن يكون امل�شروع هو الدخل الرئي�س للأ�سرة.
• �أن تكون لدى �أفراد الأ�سرة مهارة قاموا بتطويرها من خالل الربامج التدريبية واملمار�سة العملية.
• �أن يحدث امل�شروع تغيريا ملحوظا يف م�ستوى حياة الأ�سرة املعي�شية.
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المعايير المعتمدة في اختيار أفضل أسرة منتجة:
• امل�شاركة يف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة :الدورات التي �ساهمت يف زيادة القدرة والطاقة الإنتاجية لديهم.

بحيث ال يقل امل�شاركة يف تلك الدورات عن ثالثة دورات.
• امل�شاركة يف املعار�ض الداعمة لت�سويق املنتجات :املق�صود بها املعار�ض واجلهات التي �شاركت بها الأ�سر ومت من
خاللها ت�سويق منتجاتها ,و�سبل تو�سيعها ,وتطويرها مثل تنظيم برامج �إعالنية �أو دخول �أ�سواق جديدة خارجية.
بحيث التقل امل�شاركات عن ع�شرة �أن�شطة ت�سويقية.
• عدد �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 .بحيث يكون �أكرث من فرد.
• تنمية العائد االقت�صادي للأ�سرة :قدرة الأ�سرة على زيادة دخلها من خالل ا�ستثمار املوارد البيئية املتاحة وحتويلها
�إىل منتجات نهائية ذات قيمة اقت�صادية .بحيث ميثل العائد املادي من الإنتاج �أكرث من  %50من الدخل للأ�سرة.
• اال�ستمرارية يف الإنتاج� :أن تكون الأ�سرة قد عملت يف الن�شاط الإنتاجي املنزيل ملدة التقل عن �سنتني ,وعلى �أن يكون
ن�شاطها يت�سم ب�صفة اال�ستمرارية وااللتزام بالإنتاج بغر�ض الت�سويق لتح�سني م�ستواها املعي�شي.

ضوابط معايير أفضل أسرة منتجة:

		
• امل�شاركة يف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
• امل�شاركة يف املعار�ض الداعمة لت�سويق املنتجات
		
• عدد �أفراد الأ�سر امل�شاركني يف عملية الإنتاج
			
• تنمية العائد االقت�صادي للأ�سرة
				
• اال�ستمرارية يف الإنتاج

%25
%25
%10
%30
%10

الفرع الثاني :جائزة أفضل 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:

• �أن يكون املنتج من ت�صميم و�إنتاج الأ�سر املنتجة با�ستخدام اخلامات واملعدات املتاحة.
• �أن يكون املنتج قابل للت�سويق الداخلي �أو اخلارجي.
• �أن يتميز املنتج بالإبداع والتطوير واجلودة والأ�صالة.
• �أن تكون هناك دالالت على تطوير املنتج منذ البدء يف امل�شروع.
المعايير المعتمدة في اختيار أفضل منتج:
• �أ�صالة املنتج :بحيث تعرب عن الهوية الثقافية والقيم االجتماعية والتقليدية.
• ت�صميم املنتج :من خالل ا�ستخدام الو�سائل واملعدات التكنولوجية احلديثة ,واملوارد اجلديدة ,ومواد اخلام التي مت

�إدخالها بغر�ض حتديث وتطوير املنتج وزيادة الإنتاج كم ًا ونوع ًا.
• تطوير املنتج :الإبداع والتطوير والتحديث يف عملية الإنتاج والإجراءات التي متت لإحداث التو�سعة بهدف زيادة
حجم الت�سويق.
• طرائق حت�سني املنتج :الأ�ساليب التي اتبعت لتح�سني جودة املنتج.
• جودة املنتج :ا�ستخدام مواد عالية اجلودة وغري ملوثة للبيئة �أو �ضارة لل�صحة.

اجلائزة العربية لت�شجيع الأ�سر املنتجة
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ضوابط معايير أفضل منتج:

• �أ�صالة املنتج		
		
• ت�صميم املنتج
• تطوير املنتج		
• طرائق حت�سني املنتج
			
• جودة املنتج

%20
%30
%10
%10
%30

الفرع الثالث :جائزة أفضل راع وداعم لألسر المنتجة:

وهي جائزة خم�ص�صة للم�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية واخلا�صة والأفراد التي �أ�سهمت يف دعم م�شاريع الأ�سر املنتجة.
شروط التقدم لجائزة أفضل راعي وداعم لألسر المنتجة:

• �أن يكون للراعي دور رئي�سي يف تقدمي الدعم املادي �أو الفني �أو املعنوي لتطوير �أو ت�سويق منتجات الأ�سر املنتجة .
• �أن يكون للراعي م�ساهمة وا�ضحة للعامني ال�سابقني .
• �أن يقدم الراعي �إيجازا لنوعية الدعم امل�ساهم فيه والأثر االيجابي الذي ترتب على الأ�سر امل�ستفيدة من هذا الدعم.
المعايير المعتمدة في اختيار أفضل راع وداعم لألسر المنتجة:
• حجم ونوع الرعاية والدعم املقدم :نوع الرعاية والدعم املقدم للأ�سر املنتجة من دعم نقدي �أو قرو�ض مي�سرة� ,أو

خدمات تدريب �أو تزويد معدات وجتهيزات� ,أو مواد خام.

• املدة الزمنية للرعاية �أو الدعم :واملق�صود بها عدد مرات الرعاية ومدى ا�ستمراريتها وارتباطها مبا ال يقل عن
مدة �سنتني من �إعالن اجلائزة.

ضوابط معايير أفضل راع وداعم لألسر المنتجة:

		
• حجم ونوع الرعاية والدعم املقدم
		
• املدة الزمنية للرعاية �أو الدعم

%50
%50

الجوائز التي يحصل عليها الفائزون:
جائزة أفضل أسرة منتجة:

• مك�أفاة مالية قدرها ع�شرون �ألف دوالر �أمريكي.
• �شهادة تت�ضمن ا�سم فرع اجلائزة وا�سم الفائز.
• درع يحمل ا�سم فرع اجلائزة و�شعار الوزارة.
جائزة أفضل منتج:

• مكاف�أة مالية قدرها خم�سة ع�شر �ألف دوالر �أمريكي.
• �شهادة تت�ضمن ا�سم فرع اجلائزة وا�سم الفائز.
• درع يحمل ا�سم فرع اجلائزة و�شعار الوزارة.
جائزة أفضل راع وداعم لألسر المنتجة:

• �شهادة تت�ضمن ا�سم فرع اجلائزة وا�سم اجلهة الفائزة.
• درع يحمل ا�سم فرع اجلائزة و�شعار الوزارة.
يتم الإعالن عن �أ�سماء الفائزين يف جميع الو�سائل الإعالنية والإعالمية واملطبوعات اخلا�صة باجلائزة ,ويحق للأ�سرة
الفائزة و�ضع �شعار اجلائزة على منتجاتها اخلا�صة.
اجلائزة العربية لت�شجيع الأ�سر املنتجة
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موعد إعالن الجائزة:

يقام احتفال ر�سمي كل عامني للإعالن عن �أ�سماء الفائزين بهذه اجلائزة تزامنا مع اليوم العربي للأ�سر املنتجة
بتاريخ  15مار�س.
الهيكل التنظيمي للجائزة:
اللجنة العليا للجائزة:

وت�شكل مبملكة البحرين (مقر اجلائزة) بقرار من وزيرة التنمية االجتماعية ت�ضم يف ع�ضويتها ممثل عن مكتب �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم اخلليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة وممثل عن املجل�س
الأعلى للمر�أة وممثلني من وزارة التنمية االجتماعية وممثل من الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب.
اللجنة العليا للتحكيم:

وت�شكل من ذوي االخت�صا�ص بوزارة التنمية االجتماعية ,وممثل عن مكتب �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليفة وممثل عن املجل�س الأعلى للمر�أة واجلهات الأخرى املعنية ب�ش�ؤون الأ�سر املنتجة يف مملكة البحرين (مقر
اجلائزة) وت�ضم يف ع�ضويتها فنيني �أكادمييني واجتماعيني خمت�صني ,وتكون مهمتها التقييم النهائي الختيار املر�شحني
للفوز بفروع اجلائزة وفقا ملعايري الت�أهيل بالفوز املعتمدة ,وت�شارك الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب
ب�صفة مراقب يف اللجنة.
اللجنة المحلية للتحكيم في كل دولة:

ويتم ت�شكليها يف كل دولة عربية على �أن ت�ضم يف ع�ضويتها من ذوي االخت�صا�ص من وزارة التنمية �أو ال�شئون االجتماعية,
واجلهات الأخرى املعنية ب�ش�ؤون الأ�سر املنتجة وت�ضم يف ع�ضويتها فنيني �أكادمييني واجتماعيني خمت�صني ,وتكون مهمتها
فرز وتقييم واختيار املر�شحني للت�أهل للفوز باجلائزة وفق ًا لل�شروط واملعايري املعتمدة,

تعليمات الترشيح للجائزة:

• �ستقوم وزارة التنمية االجتماعية مبملكة البحرين (مقر اجلائزة) مبخاطبة الدول العربية عن طريق الأمانة الفنية
ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب للتقدم للجائزة معززة بالوثائق اخلا�صة بالرت�شيح.
• تعمل الدول العربية عن طريق وزارات ال�شئون االجتماعية بها مبوافاة مقر اجلائزة بالوثائق واملنتجات للمر�شح لكل
فرع من فروع اجلائزة والتي مت �إختياره من قبل جلنة التحكيم املحلية بكل دولة.
• �ستقوم دولة مقر اجلائزة بالتحكيم النهائي للمر�شحني من الدول العربية للفوز ب�أفرع اجلائزة.
• �ستقوم دولة املقر ب�إخطار الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب ب�أ�سماء الفائزين لأفرع اجلائزة من
الدول العربية ومواعيد ح�ضورهم حلفل اجلائزة .و�ستتحمل دولة املقر تكاليف ال�سفر واال�ست�ضافة للفائزين وتكاليف
�شحن املنتجات.
• تتوىل �سفارات الدول العربية �إ�سرتجاع منتجات الدول العربية املر�شحة للجائزة.

اجلائزة العربية لت�شجيع الأ�سر املنتجة
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مواعيد هامة:

املهمة

التوقيت
 1يونيو 2010

خماطبة الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب للتعميم للتقدم للجائزة.

اكتوبر 2010

تنظيم ور�شة تعريفية باجلائزة مبقر جامعة الدول العربية يف ح�ضور ممثلي الدول العربية.

نهاية دي�سمرب2010

انتهاء �أعمال الفرز والتقييم للجان املحلية للتحكيم امل�شكلة يف كل دولة عربية وذلك لإتاحة
الوقت املنا�سب ل�شحن املنتجات املر�شحة للجائزة.

 20يناير 2011

�إ�ستالم مقر اجلائزة الوثائق واملنتجات للمر�شحني لكل فرع من فروع اجلائزة والتي مت
�إختيارهما من قبل جلنة التحكيم املحلية بكل دولة.

نهاية فرباير 2011

انتهاء اللجنة العليا للتحكيم من �أعمالها للمر�شحني من الدول العربية للفوز ب�أفرع اجلائزة.

 1مار�س 2011

�إخطار دولة املقر للجائزة الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب ب�أ�سماء
الفائزين لأفرع اجلائزة من الدول العربية.

 28مار�س 2011

حفل توزيع جائزة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم اخلليفة لت�شجيع الأ�سر
املنتجة.

 30-29-28مار�س  2011تنظيم معر�ض �صنع يف منزيل.

مرفقات:

• وثيقة الرت�شيح.
• امل�شاركة يف اجلائزة.
• دليل اجلائزة.
وثيقة الترشيح:

تقوم وزارات التنمية وال�شئون االجتماعية ب�إعداد وثيقة تر�شيح تت�ضمن توفري املعلومات التالية:
 -1خصائص المشروع:

• موارد امل�شروع و�إمكانياته الفنية.
• م�ستوى اال�ستثمار لتحقيق منو امل�شروع.
• الأ�صول واملهارات التي ميلكها امل�شروع وخط املنتجات.
• اال�ستخدام االمثل مل�ستلزمات الإنتاج ,واخلامات امل�ستخدمة يف املنتج وموا�صفاته ,والعبوات امل�ستخدمة.
• م�ستوى مهارة الأفراد القائمني بالإنتاج ,وقدرة امل�شروع على ت�أهيل وتدريب �أ�شخا�ص �آخرين.
• مواكبة امل�شروع لتكنولوجيا الإنتاج والت�صنيع ,واملزايا التي طورها املنتج.
• قدرة امل�شروع على املناف�سة التي يواجهها من املنتجات املماثلة.
• نوع تعامل امل�شروع مع ال�سوق ,مع جتار التجزئة �أم مع جتار اجلملة.
• ا�ستخدام امل�شروع ملنافذ البيع التابعة للأ�سر املنتجة ,وقدرة امل�شروع على �إقامة منافذ بيع خا�صة به.
• طبيعة العقود القائمة مع منافذ البيع.
• منافذ البيع واملنطقة اجلغرافية التي يقع فيها امل�شروع.
• ن�صيب امل�شروع من ال�سوق و�أ�سواقه املحتملة.
اجلائزة العربية لت�شجيع الأ�سر املنتجة
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 .2خصائص المنتج:

• حتديد املنتج ب�شكل وا�ضح وتف�صيلي من حيث خ�صائ�صه ومكوناته ,ي�شمل مالمح عن املنتج وطبيعته ومدخالت
الإنتاج يف تكوينه.
• تكلفة املنتج وتكلفة الت�سويق والتكاليف الثابتة واملتغرية.
• نوع املنتج وما �إذا كان �سلعة ا�ستهالك نهائي �أم �سلعة و�سيطة.
• فائدة املنتج امللمو�سة واملعنوية وكثافة اال�ستعمال.
• قابلية املنتج للتنويع و�إمكانية تطوير املنتج وتعديله وفقا لتغري اجتاهات امل�ستهلكني.
• التمييز الذي حققه املنتج من حيث النوعية �أو ال�سعر �أو كالهما ,وقدرته على املحافظة على �سوقه والتو�سع.
• تو�ضيح ما �إذا كان للمنتج عالمة جتارية و�شعار �أو ا�سم حمدد.
• قنوات التوزيع احلالية ,ومكانة املنتج يف ال�سوق.
• حجم املبيعات وانت�شار املنتج يف ال�سوق والعدد املحتمل من امل�ستهلكني ال�ستخدام املنتج وحجم ال�سوق امل�ستهدف
وم�شروعات النمو لل�سوق واملبيعات.

�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
خالل افتتاح �سموها ملعر�ض �صنع يف منزيل 2009

اجلائزة العربية لت�شجيع الأ�سر املنتجة
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ص.ب  ،32868المنامة  -مملكة البحرين
مرفأ البحرين المالي  -البرج الغربي
إدارة تنمية األسرة والطفولة
هاتف ،)+973( 17 101 859 :فاكس)+973( 17 104980 :

البريد اإللكترونيpr@social.gov.bh :
الموقع اإللكترونيwww.social.gov.bh :

