
دليـل جائــــــزة 
الشيخ منصور بن زايد للتميــز الزراعـي 

الــــــدورة األولى - 2023



قطاع الزراعة ركن أساسي، ضمن اسرتاتيجيتنا لألمن 
الغذائي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه هللا
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



مسؤوليتنا تعظيم دور المزارع ومربي الرثوة الحيوانية 
باعتبارهم العنرص الفاعل في منظومة األمن الغذائي 

والحيوي

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
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المقدمة:

بمكرمة من ســـمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان ، 

وتكريســـا لإلنجـــازات التـــي حققتهـــا هيئـــة أبوظبـــي للزراعـــة 

والسالمـــة الغذائيـــة في مجـــال االســـتدامة الزراعية واألمن 

الغذائي والحيوي، تطلق الهيئة جائزة للتمزي الزراعي تحت اسم 

"جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمزي الزراعي" 

المقدمة8



ُمزارع ومرٍب مبتكر برؤية مستدامة.

تحـــفزي القطـــاع الزراعي بشـــقيه النباتي والحيواني، وتشـــجيع 

المـــزارعني والمـــربني المتمزييـــن الذيـــن يولـــون عناية خاصة 

لمزارعهم، باإلضافة إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في 

تطوير القطاع واستدامته.

رؤية الجائزة:

رسالة الجائزة:

1011 رؤية الجائزة - رسالة الجائزة



تركـــز الجائزة علـــى اختيار وإبراز وتقدير المـــزارعني ومربي الرثوة 

الحيوانيـــة المتمزيين فـــي الدولة وذلك إلبـــراز دورهم ومدى 

مســـاهمتهم في تحقيق االستدامة الزراعية واألمن الغذائي. 

وتهـــدف الجائـــزة إلى االرتقـــاء بجـــودة اإلنتـــاج المحلي ورفع 

وتحسني مســـتوى المزارع والعزب في الدولة وذلك من خالل 

الرثوة  المـــزارعني ومربـــي  التـــمزي واإلبـــداع بني  ثقافـــة  نرش 

الحيوانيـــة وترســـيخها كمكون رئيســـي فـــي القطـــاع الزراعي 

بشـــقيه النباتي والحيواني بمختلـــف المناطق الجغرافية في 

الدولة. وذلك من خالل بث روح التنافس بني المزارعني ومربي 

الرثوة الحيوانيـــة والحرص على تطوير وبنـــاء قدرات المزارعني 

ومربـــي الرثوة الحيوانيـــة وتأهيلهـــم للوصـــول إلـــى أفضـــل 

الممارسات الزراعية. 

أهداف الجائزة:

1213 أهداف الجائزة



الرشوط والضوابط 

العامة للجائزة:

تقترص المشـــاركة فـــي الجائزة علـــى مزارعي ومربـــي الرثوة الحيوانية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

أن يكون لدى المشارك في (فئة المزارع التجارية) رخصة تجارية سارية 
المفعول لمزاولة النشاط.

يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

يجب على المشارك التقيد باالشرتاطات الفرعية للفئة المشاركة بها.

أن ال تكون الحيازة مخالفة لألنظمـــة والقوانني والترشيعات الصادرة 
في الدولة.

يشرتط في فئة المزارع المكشـــوفة (الـــخرضاوات والفواكه) أن ال تقل 
المساحة المزروعة بمحاصيل الخرضوات عن (5) دونم.

يشرتط في فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية او شـــبكية) أن ال تقل 
المساحة المزروعة بالمحاصيل عن (2) دونم.
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يشرتط أن تكون الحيازة المشـــاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة 
على شـــهادة معتمـــدة لإلنتاج العضـــوي من الجهـــة المختصة في 

الدولة.

يمنح الفائز شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ مالي.  

يحق للفائز الرتشح لنفس الفئة التي فاز بها بعد مرور دورتني من تاريخ 
حصوله على الجائزة.

يحـــق للفائز الرتشـــح في الـــدورة التاليـــة للجائزة ألحد الفئـــات التي لم 
يسبق له الفوز فيها.

يعترب قرار لجنة التحكيم نهائي وغري قابل للطعن.

تقـــدم طلبات المشـــاركة للجائزة من خالل اســـتمارة التســـجيل على 
www.smaea.ae  الموقع اإللكرتوني للجائزة

آخـــر موعد لتقديم طلبات التســـجيل هو يوم األحـــد الموافق 15 يناير 
.2023

ســـيتم اإلعالن عن أســـماء المتأهلني ومن ثم الفائزين حسب الفئات 
عرب قنوات التواصل الرسمية للهيئة والجائزة.

17

الرشوط والضوابط 

العامة للجائزة:

الرشوط والضوابط العامة للجائزة16



ستكون الجائزة سنوية مع الرتكزي على جوانب االستدامة ومساهمتها 

في تحقيق األمن الغذائي والحيوي. 

رفع وتحسني مســـتوى المزارع بشـــكل مســـتمر هو جانب رئيسي من 

جوانـــب الجائزة. حيث يتم ترشـــيح المـــزارع والعزب لتكـــون ضمن فئة 

المتـــمزي عند حصولهـــا على مجموع نقاط تتجـــاوز 70%. ويتم تأهلها 

للدخـــول في قائمـــة الجوائز وفق أعلى نســـب ونقـــاط تحصل عليها 

والمدرجة في التصنيف المعني.

19

دورية القياس:

نسبة التمزي:

دورية القياس و نسبة التمزي18



تضم الجائزة 3 فئات رئيسية وعدد 12 فئة فرعية:

21 20

فئات الجائزة:

فئات الجائزة

القيمةالفئات الرئيسية

2.520.000 درهم
الشق النباتي 4 فئات

الشق الحيواني 4 فئات
جائزة المزارع/المربي المتمزي

560.000 درهم
فئة االبتكار الزراعي

فئة االبتكار لإلنتاج الحيواني
جائزة االبتكار الزراعي

400.000 درهم
فئة المزارع النباتية التجارية

فئة مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية
جائزة المزارع التجارية

الفئات الفرعية

1

2

3



1 - فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة (بإجمالي 350,000 درهم)

23 فئات الجائزة

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم

2 - فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية (بإجمالي 350,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم

3 - فئة أفضل مزرعة إنتاج فاكهة (بإجمالي 350,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم

4 - فئة أفضل مزرعة عضوية (بإجمالي 350,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم
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جائزة الُمزارع/المربي 

المتمزي

الشق النباتي



1 - فئة العزب المنتجة (بإجمالي 350,000 درهم)

25 فئات الجائزة

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم

2 - فئة صغار المنتجني (بإجمالي 350,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

110,000
درهم

90,000
درهم

70,000
درهم

 50,000
درهم

30,000
درهم

3 - فئة مربي النحل (بإجمالي 150,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

50,000
درهم

40,000
درهم

30,000
درهم

 20,000
درهم

10,000
درهم

4 - فئة األحياء المائية (بإجمالي 270,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

90,000
درهم

70,000
درهم

50,000
درهم

 40,000
درهم

20,000
درهم
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جائزة الُمزارع/المربي 

المتمزي

الشق الحيواني 



1 - فئة االبتكار الزراعي النباتي (بإجمالي 280,000 درهم)

27 فئات الجائزة

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

90,000
درهم

70,000
درهم

50,000
درهم

 40,000
درهم

30,000
درهم

2 - فئة االبتكار الزراعي الحيواني (بإجمالي 280,000 درهم)

المركز الخامسالمركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

90,000
درهم

70,000
درهم

50,000
درهم

 40,000
درهم

30,000
درهم

26

جائـــزة االبتـــكار 

الزراعي:



1 - فئة المزارع النباتية التجارية (بإجمالي 200,000 درهم)

29 فئات الجائزة

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

90,000
درهم

70,000
درهم

40,000
درهم

2 - فئة مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية (بإجمالي 200,000 درهم)

28

جائـــزة المـــزارع 

التجارية:

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز االول

90,000
درهم

70,000
درهم

40,000
درهم
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معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق النباتي):

فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة

(الخرضوات والفواكه)

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: الكفاءة اإلنتاجية للمزرعة

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المزرعة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المزرعة بشكل آمن.

تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف 

مقارنة ببقية المزارعني.

العمـــل على تحـــسني وتطويـــر إنتاجية المزرعة بشـــكل 

دوري.

المعيـــار الثالث: تطبيق األمن الحيوي للوقاية من 

اآلفات (وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

التعامل اآلمـــن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع 

وجود سجالت للمتابعة.

تعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة 

في مكافحة اآلفات.

مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب.

كمية إنتاج تتناسب مع المساحة المزروعة.

القدرة على تســـويق منتجات المزرعـــة من خالل منافذ 

البيع.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات الزراعية

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد الحصاد

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المزرعة.

جهـــود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة 

المزرعة بفعالية.

حرص مالـــك المزرعة على التطوير عـــن طريق حضور 

الـــدورات وورش العمل والفعاليات التي تســـاهم في 

االرتقاء بمستوى المزرعة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيق الممارســـات واألنظمة  الموصـــى  بها لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 

المعيار الرابع:الجودة و اإلنتاج

(وزن المعيار %15)
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معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق النباتي):

فئة أفضل مزرعة للزراعة المحمية

(بيوت محمية وشبكية)

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: الكفاءة اإلنتاجية للمزرعة

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المزرعة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المزرعة بشكل آمن.

تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف 

مقارنة ببقية المزارعني.

العمـــل على تحـــسني وتطويـــر إنتاجية المزرعة بشـــكل 

دوري.

المعيـــار الثالث: تطبيق األمن الحيوي للوقاية من 

اآلفات (وزن المعيار %15)

المعيار الرابع: الجودة واإلنتاج

(وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

التعامل اآلمـــن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع 

وجود سجالت للمتابعة.

تعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة 

في مكافحة اآلفات.

مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب.

كمية إنتاج تتناسب مع المساحة المزروعة.

القدرة على تســـويق منتجات المزرعـــة من خالل منافذ 

البيع.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات الزراعية

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد الحصاد

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المزرعة.

جهـــود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة 

المزرعة بفعالية.

حرص مالـــك المزرعة على التطوير عـــن طريق حضور 

الـــدورات وورش العمل والفعاليات التي تســـاهم في 

االرتقاء بمستوى المزرعة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيـــق الممارســـات واألنظمة الموصى بهـــا لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 



35 معايري وعنارص التقييم 34

معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق النباتي):

فئة أفضل مزرعة إنتاج الفاكهة 

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: الكفاءة اإلنتاجية للمزرعة

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المزرعة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المزرعة بشكل آمن.

تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف 

مقارنة ببقية المزارعني.

العمـــل على تحـــسني وتطويـــر إنتاجية المزرعة بشـــكل 

دوري.

المعيـــار الثالث: تطبيق األمن الحيوي للوقاية من 

اآلفات (وزن المعيار %15)

المعيار الرابع: الجودة واإلنتاج

(وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

التعامل اآلمـــن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع 

وجود سجالت للمتابعة.

تعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة 

في مكافحة اآلفات.

تـــمزي منتجات المزرعـــة بالمواصفـــات بمعـــايري الجودة 

التسويقية المرغوبة.

االستغالل األمثل للمســـاحات المزروعة بما يلبي نسبة 

عالية من اإلنتاج.

القدرة على تسويق منتجات المزرعة.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات الزراعية

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد الحصاد

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المزرعة.

جهـــود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة 

المزرعة بفعالية.

حرص مالـــك المزرعة على التطوير عـــن طريق حضور 

الـــدورات وورش العمل والفعاليات التي تســـاهم في 

االرتقاء بمستوى المزرعة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيـــق الممارســـات واألنظمة الموصى بهـــا لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 



37 معايري وعنارص التقييم 36

معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق النباتي):

فئة أفضل مزرعة عضوية

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: الكفاءة اإلنتاجية للمزرعة

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المزرعة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المزرعة بشكل آمن.

تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف 

مقارنة ببقية المزارعني.

العمـــل على تحـــسني وتطويـــر إنتاجية المزرعة بشـــكل 

دوري.

المعيـــار الثالث: تطبيق األمن الحيوي للوقاية من 

اآلفات (وزن المعيار %15)

المعيار الرابع: الجودة واإلنتاج

(وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

تعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة 

في مكافحة اآلفات.

الشمســـي  والتعقيـــم  الزراعيـــة  الـــدورة  تطبيـــق 

والممارسات الزراعية في مجال الزراعة العضوية.

مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب.

كمية إنتاج تتناسب مع المساحة المزروعة.

القدرة على تســـويق منتجات المزرعـــة من خالل منافذ 

البيع.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات الزراعية

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد الحصاد

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المزرعة.

جهـــود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة 

المزرعة بفعالية.

حرص مالـــك المزرعة على التطوير عـــن طريق حضور 

الـــدورات وورش العمل والفعاليات التي تســـاهم في 

االرتقاء بمستوى المزرعة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيـــق الممارســـات واألنظمة الموصى بهـــا لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 



39 معايري وعنارص التقييم 38

معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق الحيواني):

فئة العزب المنتجة

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %15)

المعيار   الثاني:    األمن الحيوي للوقاية من األمراض

(وزن المعيار %30)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في الحيازة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

الحيازة بشكل آمن.

تطبيق الممارســـات التي تحافظ علـــى األمن والسالمة 

العامة في الحيازة. 

االلزتام بالمعايري المعتمدة للحفاظ على صحة العاملني 

وصحة الرثوة الحيوانية.

تطبيق الممارسات السليمة للتعامل اآلمن مع أمراض 

الرثوة الحيوانية.

وجـــود مرافـــق ومواقع عمـــل آمنة للعامـــلني وللرثوة 

الحيوانية.

المعيار الثالث: رعاية الرثوة الحيوانية

(وزن المعيار %20)

المعيار الرابع: الكفاءة اإلنتاجية

(وزن المعيار %20)

توفر مناطق رعاية مناســـبة للرثوة الحيوانية تتناســـب 

مع األعداد واألعمار والمراحل اإلنتاجية.

مدى تطبيق أنظمة التغذية المتوازنة والتي تساهم 

في تعزيز صحة الحيوان.

مدى االلزتام بمبادئ الرفق بالحيوان.

توفر سجالت موثقة لعمليات إدارة الرثوة الحيوانية في 

الحيازة.

تبني أفضل الممارسات اإلنتاجية.

تحقيـــق إنتاجيـــة عاليـــة بأقـــل التكاليـــف مقارنـــة ببقية 

المربني.

العمل على تحسني وتطوير إنتاجية الحيازة بشكل دوري.

القدرة على تســـويق منتجـــات الرثوة الحيوانية من خالل 

منافذ البيع.

المعيار الخامس: االبتكارات

(وزن المعيار %15)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في الحيازة.

جهود المالك في إيجاد حلول للتحديات وإدارة الحيازة 

بفعالية.

حرص المالك على التطويـــر عن طريق حضور الدورات 

وورش العمـــل والفعاليات التي تســـاهم في االرتقاء 

بمستوى الحيازة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.



41 معايري وعنارص التقييم 40

معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق الحيواني):

فئة صغار المنتجني 

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %15)

المعيار   الثاني:    األمن الحيوي للوقاية من األمراض

(وزن المعيار %30)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في الحيازة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

الحيازة بشكل آمن.

تطبيق الممارســـات التي تحافظ علـــى األمن والسالمة 

العامة في الحيازة. 

االلزتام بالمعايري المعتمدة للحفاظ على صحة العاملني 

وصحة الرثوة الحيوانية.

تطبيق الممارسات السليمة للتعامل اآلمن مع أمراض 

الرثوة الحيوانية.

وجـــود مرافـــق ومواقع عمـــل آمنة للعامـــلني وللرثوة 

الحيوانية.

المعيار الثالث: رعاية الرثوة الحيوانية

(وزن المعيار %20)

المعيار الرابع: الكفاءة اإلنتاجية

(وزن المعيار %20)

توفر مناطق رعاية مناســـبة للرثوة الحيوانية تتناســـب 

مع األعداد واألعمار والمراحل اإلنتاجية.

مدى تطبيق أنظمة التغذية المتوازنة والتي تساهم 

في تعزيز صحة الحيوان.

مدى االلزتام بمبادئ الرفق بالحيوان.

توفر سجالت موثقة لعمليات إدارة الرثوة الحيوانية في 

الحيازة.

تبني أفضل الممارسات اإلنتاجية.

تحقيـــق إنتاجيـــة عاليـــة بأقـــل التكاليـــف مقارنـــة ببقية 

المربني.

العمل على تحسني وتطوير إنتاجية الحيازة بشكل دوري.

القدرة على تســـويق منتجـــات الرثوة الحيوانية من خالل 

منافذ البيع.

المعيار الخامس: االبتكارات

(وزن المعيار %15)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في الحيازة.

جهود المالك في إيجاد حلول للتحديات وإدارة الحيازة 

بفعالية.

حرص المالك على التطويـــر عن طريق حضور الدورات 

وورش العمـــل والفعاليات التي تســـاهم في االرتقاء 

بمستوى الحيازة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.



43 معايري وعنارص التقييم 42

معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق الحيواني):

فئة األحياء المائية 

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %15)

المعيار   الثاني:    األمن الحيوي للوقاية من األمراض

(وزن المعيار %30)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في الحيازة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

الحيازة بشكل آمن.

تطبيق الممارســـات التي تحافظ علـــى األمن والسالمة 

العامة في الحيازة. 

االلزتام بالمعايري المعتمدة للحفاظ على صحة العاملني 

وصحة األحياء المائية.

تطبيق الممارســـات السليمة للتعامل اآلمن مع اآلفات 

واألمراض.

وجـــود مرافق ومواقع عمـــل آمنة للعامـــلني واألحياء 

المائية.

المعيار الثالث: رعاية األحياء المائية

(وزن المعيار %20)

المعيار الرابع: الكفاءة اإلنتاجية

(وزن المعيار %20)

االلزتام بالمعـــايري الموصى بها إلعـــداد وإدارة أنظمة 

الرعاية لألحياء المائية حسب النوع والصنف.

مـــدى تطبيـــق أنظمـــة التغذيـــة المتوازنـــة لألحيـــاء 

المائية.

مدى االلزتام بمبادئ الرفق بالحيوان.

توفر سجالت موثقة لعمليات إدارة األحياء المائية.

تبني أفضل الممارسات اإلنتاجية.

تحقيـــق إنتاجيـــة عاليـــة بأقـــل التكاليـــف مقارنـــة ببقية 

المربني.

العمل على تحسني وتطوير اإلنتاجية بشكل دوري.

القدرة على تســـويق منتجات األحيـــاء المائية من خالل 

منافذ البيع.

المعيار الخامس: االبتكارات

(وزن المعيار %15)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج.

جهود المالك في إيجاد حلول للتحديات وإدارة األحياء 

المائية بفعالية.

حرص المالك على التطويـــر عن طريق حضور الدورات 

وورش العمـــل والفعاليات التي تســـاهم في االرتقاء 

بمستوى اإلنتاج.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.



45 معايري وعنارص التقييم

فئة مربي النحل 

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: كفاءة اإلنتاجية

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المنحل.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المنحل بشكل آمن.

وجود منتجات ثانوية.

تحقيـــق إنتاجيـــة عاليـــة بأقـــل التكاليـــف مقارنـــة ببقية 

النحالني.

العمل على تحسني وتطوير إنتاجية النحل بشكل دوري.

المعيار الثالث: تطبيق اإلدارة المتكاملة لآلفات

(وزن المعيار %15)

المعيار الرابع: الجودة واإلنتاج

(وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

التعامل اآلمـــن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع 

وجود سجالت للمتابعة.

تعزيـــز دور المكافحـــة العضويـــة والميكانيكيـــة كأحد 

الحلول المستدامة في مكافحة اآلفات.

مواصفـــات وجـــودة ونقـــاوة المنتجـــات وخلوهـــا مـــن 

العيوب.

كمية إنتاج تتناسب مع مساحة المنحل.

القدرة على تســـويق منتجات المنحـــل من خالل منافذ 

البيع.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد اإلنتاج

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المنحل.

جهود النحال في إيجاد حلول للتحديات وإدارة المنحل 

بفعالية.

حـــرص النحال على التطوير عـــن طريق حضور الدورات 

وورش العمـــل والفعاليات التي تســـاهم في االرتقاء 

بمستوى اإلنتاجية.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيـــق الممارســـات واألنظمة الموصى بهـــا لعمليات 

الفرز والتخزين للحفاظ على جودة المنتجات.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 
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معـــايري وعنـــارص 

التقييم

(الشق الحيواني):
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معـــــــايري وعنــــارص 

التقييم

(جائزة االبتكار الزراعي):

فئة االبتكار الزراعي النباتي

المعيار األول: التحديات

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: األصالة

(وزن المعيار %15)

المقـــدرة علـــى معرفـــة التحديات التـــي تتطلب إيجاد 

حلول مبتكرة

مساهمة االبتكار في تحقيق أهداف وتوجهات الدولة

دراسة الجدوى والعائد من االبتكار

االطالع علـــى أفضل الممارســـات العالميـــة المتعلقة 

باالبتكار

مدى حداثة وأصالة االبتكار

المعيار الثالث: التطبيق

(وزن المعيار %20)

المعيار الرابع: التطوير والتحسني

(وزن المعيار %15)

مدى سهولة تطبيق االبتكار.

أتباع األسس العلمية في عملية التطبيق

مـــدى مســـاهمة االبتكار فـــي حل التحديـــات التي تم 

رصدها

نطاق وحجم التأثري 

الجهود المبذولة لتطوير المهارات الفردية والتخصصية

تنوع مصادر المعرفة والتعلم

تحسني كفاءة وفعالية االبتكار

المعيار الخامس: نتائج التطبيق

(وزن المعيار %30)

قياس النتائج المتحققة من تطبيق االبتكار

مدى تأثري نتائج االبتكار على القطاع الزراعي

المنصـــات  عرب  االبتـــكار  وتســـجيل  وتوثيـــق  نرش 

المتخصصة وإتاحته لآلخرين ليتم االستفادة منه.
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معـــــــايري وعنــــارص 

التقييم

(جائزة االبتكار الزراعي):

فئة االبتكار في اإلنتاج الحيواني

المعيار األول: التحديات

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: األصالة

(وزن المعيار %15)

المقـــدرة علـــى معرفـــة التحديات التـــي تتطلب إيجاد 

حلول مبتكرة

مساهمة االبتكار في تحقيق أهداف وتوجهات الدولة

دراسة الجدوى والعائد من االبتكار

االطالع علـــى أفضل الممارســـات العالميـــة المتعلقة 

باالبتكار

مدى حداثة وأصالة االبتكار

المعيار الثالث: التطبيق

(وزن المعيار %20)

المعيار الرابع: التطوير والتحسني

(وزن المعيار %15)

مدى سهولة تطبيق االبتكار.

أتباع األسس العلمية في عملية التطبيق

مـــدى مســـاهمة االبتكار فـــي حل التحديـــات التي تم 

رصدها

نطاق وحجم التأثري 

الجهود المبذولة لتطوير المهارات الفردية والتخصصية

تنوع مصادر المعرفة والتعلم

تحسني كفاءة وفعالية االبتكار

المعيار الخامس: نتائج التطبيق

(وزن المعيار %30)

 قياس النتائج المتحققة من تطبيق االبتكار

مدى تأثري نتائج االبتكار على القطاع الزراعي

المنصـــات  عرب  االبتـــكار  وتســـجيل  وتوثيـــق  نرش 

المتخصصة وإتاحته لآلخرين ليتم االستفادة منه.
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وعنــــارص  معـــــــايري 

التقييم

(جائزة المزارع التجارية):

فئة مزارع اإلنتاج النباتي التجارية

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %20)

المعيار الثاني: الكفاءة اإلنتاجية للمزرعة

(وزن المعيار %15)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في المزرعة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

المزرعة بشكل آمن.

تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف 

للزراعـــة  بمســـاحة  وذلـــك  المـــزارعني  ببقيـــة  مقارنـــة 

المكشوفة ال تقل عن 2 دونم.

العمـــل على تحـــسني وتطويـــر إنتاجية المزرعة بشـــكل 

دوري.

المعيـــار الثالث: تطبيق األمن الحيوي للوقاية من 

اآلفات (وزن المعيار %15)

المعيار الرابع: جودة وكمية اإلنتاج

(وزن المعيار %15)

إتباع نهج فعال لإلدارة المتكاملة لآلفات والســـيطرة 

عليها تحت مستوى الرضر االقتصادي.

التعامل اآلمـــن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع 

وجود سجالت للمتابعة.

تعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة 

في مكافحة اآلفات.

مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب.

كمية إنتاج تتناسب مع المساحة المزروعة.

القدرة على تســـويق منتجات المزرعـــة من خالل منافذ 

البيع.

المعيار الخامس: تطبيق االبتكارات الزراعية

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد الحصاد

(وزن المعيار %20)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في المزرعة.

جهـــود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة 

المزرعة بفعالية.

حرص مالـــك المزرعة على التطوير عـــن طريق حضور 

الـــدورات وورش العمل والفعاليات التي تســـاهم في 

االرتقاء بمستوى المزرعة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيق الممارســـات واألنظمة  الموصـــى  بها لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 
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وعنــــارص  معـــــــايري 

التقييم

(جائزة المزارع التجارية):

فئة مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية

المعيار األول: االستدامة

(وزن المعيار %15)

المعيار   الثاني:    األمن الحيوي للوقاية من األمراض 

(وزن المعيار %30)

تبني أنشـــطة إنتاجية ذات مـــردود اقتصادي وتحافظ 

على البيئة وتدعم الجانب االجتماعي.

تطبيق الممارســـات واألنظمة المساهمة في ترشيد 

استهالك الموارد في الحيازة.

تطبيق ممارســـات تســـاهم في إعادة تدوير مخلفات 

الحيازة بشكل آمن.

مدى التفاعل والمشـــاركة في الفعاليات المجتمعية 

كنقل الخربات ونرش التوعية وغريها.

تطبيق الممارســـات التي تحافظ علـــى األمن والسالمة 

العامة في الحيازة. 

االلزتام بالمعايري المعتمدة للحفاظ على صحة العاملني 

وصحة الرثوة الحيوانية.

تطبيق الممارسات السليمة للتعامل اآلمن مع أمراض 

الرثوة الحيوانية.

وجـــود مرافـــق ومواقع عمـــل آمنة للعامـــلني وللرثوة 

الحيوانية.

المعيار الثالث: رعاية الرثوة الحيوانية

(وزن المعيار %10)

المعيار الرابع: الكفاءة اإلنتاجية

(وزن المعيار %20)

توفر مناطق رعاية مناســـبة للرثوة الحيوانية تتناســـب 

مع األعداد واألعمار والمراحل اإلنتاجية.

مدى تطبيق أنظمة التغذية المتوازنة والتي تساهم 

في تعزيز صحة الحيوان.

مدى االلزتام بمبادئ الرفق بالحيوان.

توفر سجالت موثقة لعمليات إدارة الرثوة الحيوانية في 

الحيازة.

تبني أفضل الممارسات اإلنتاجية.

تحقيـــق إنتاجيـــة عاليـــة بأقـــل التكاليـــف مقارنـــة ببقية 

المربني.

العمل على تحسني وتطوير إنتاجية الحيازة بشكل دوري.

القدرة على تســـويق منتجـــات الرثوة الحيوانية من خالل 

منافذ البيع.

المعيار الخامس: االبتكارات

(وزن المعيار %15)

المعيار السادس: عمليات ما بعد اإلنتاج

(وزن المعيار %10)

تبنـــي ابتـــكارات وتقنيات تســـاهم في خفـــض تكاليف 

اإلنتاج في الحيازة.

جهود المالك في إيجاد حلول للتحديات وإدارة الحيازة 

بفعالية.

حرص المالك على التطويـــر عن طريق حضور الدورات 

وورش العمـــل والفعاليات التي تســـاهم في االرتقاء 

بمستوى الحيازة.

وجـــود كادر مدرب على اســـتخدام التقنيات المختلفة 

وإدارة األنظمة.

تطبيـــق الممارســـات واألنظمة الموصى بهـــا لعمليات 

الفرز والتربيد والتخزين للحفاظ على جودة المنتج.

وجود مواقع مناسبة للفرز والتربيد والتعبئة.

التعامل الســـليم مع اإلنتاج وفائض اإلنتاج مما يساهم 

في تقليل الفاقد من اإلنتاج. 
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