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 الشيخة مرام بنت عيسى: المنصة الوطنية

«AGRO.BH»  قاعدة بيانات وطنية تسهم في

 تحقيق أهداف التنمية 

 

هيئة المعلومات والحكومة  دشنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع 

اإللكترونية والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعدد من المؤسسات الرسمية أول منصة  

زراعية شاملة بمملكة البحرين لتطوير وتعزيز القطاع الزراعي والنهوض به من خالل 

https://www.alayam.com/


توحيد الجهود الوطنية لخدمة القطاع، عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية تساعد على تحقيق 

 .هداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمملكةأ

 

 

 

وخالل حفل التدشين، أكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة األمين العام  

تأتي تنفيذاً   AGRO.BH للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن المنصة

  للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد

المعظم حفظه هللا ورعاه، بضرورة إنشاء قطاع زراعي فعال يتوافق مع أهداف  



ويسعى إليجاد حلول تساهم في تحقيق   2030المشروع اإلصالحي والرؤية االقتصادية  

األمن الغذائي، وترجمة لرؤية حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي  

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، فيما يتعلق   األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد

بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز النمو االقتصادي القائم على المعرفة،  

والتوجه الكريم الذي أسست له صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل  

تها للمجلس اإلستشاري خليفة، قرينة عاهل البالد المعظم حفظها هللا، من خالل رئاس

 .للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة ألعماله

 



 



 

وبينت سعادة الشيخة مرام أن المنصة جاءت لتواكب مختلف المتغيرات والتحديات التي 

باتت تواجه القطاع الزراعي، ولتكون هذه المبادرة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية  

الزراعية وتطوير القطاع الزراعي، موضحة أن المنصة تخدم القطاع الزراعي بشكل  

ريع الوطنية األخرى من خالل توفيرها لبيانات محدثة مباشر وترتبط بالعديد من المشا

ودقيقة تساعد في عملية التطوير الخاصة بالقطاع، وتدعم األنشطة والبرامج الزراعية  

 .للمبادرة وتوثيقها في منصة عامة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص 

 

 

 

 



وقالت الشيخة مرام "حاولنا من خالل هذه المنصة أن نعمل بشكل كبير على أن تكون  

محطة مركزية لكافة البيانات والمعلومات الزراعية الشاملة والمتنوعة ومرجع لكافة 

ن في اإلستثمار في هذا القطاع الحيوي، األمر المهتمين بالقطاع الزراعي، أو الراغبي

الذي يسهل عليهم أخذ تصور شامل عن القطاع ومعرفة التحديات المتوقعة واالحتياجات 

 ."السوقية مما يشجع على تعزيز االستثمار واالبتكار في هذا القطاع

كر وفي ختام كلمتها، قدمت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الش

مؤسسة حكومية وخاصة حيث ساهمت جهود هذه المؤسسات في   21والتقدير ألكثر من 

إنجاح مشروع المنصة من خالل توفير الدعم عبر تزويد المبادرة الوطنية بكافة البيانات  

والمعلومات واإلحصاءات والتقارير والبحوث العلمية الخاصة بالزراعة في مملكة  

 .البحرين

 

 

 

وشهد حفل التدشين عرض فيلم قصير حول المنصة، وتكريم المؤسسات التي ساهمت 

مشكورة في دعم هذا المشروع وهي: "المجلس األعلى للبيئة، وزارة األشغال وشؤون  

البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل  

واالتصاالت، ووزارة النفط، وجهاز المساحة   والتنمية االجتماعية، ووزارة المواصالت

والتسجيل العقاري، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وهيئة المعلومات والحكومة  

اإللكترونية، وهيئة البحرين للفضاء، وهيئة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للتأمين  

مراني، وهيئة  االجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التخطيط والتطوير الع



التشريع والرأي القانوني، وصندوق العمل "تمكين"، وصادرات البحرين، وبنك البحرين  

للتنمية، وجامعة الخليج العربي، وهيئة األمم المتحدة "البحرين، ومنظمة األغذية  

والزراعة التابعة لألمم المتحدة، المركز الوطني لألمن السيبراني، ومكتب المحامية دالل  

الستشارات القانونية ,والتحكيم، مجموعة مايكروسنتر، وشركة  hللمحاماة و الزايد  

 ." توكينغ بيكجر

 

 

 

قاعدة بيانات إلكترونية لتجميع   AGRO.BH هذا وتعد المنصة اإللكترونية الزراعية

بهدف   وتوحيد المعلومات الزراعية بما يخدم تطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين

تحفيز االستثمار في هذا القطاع، وتحفيز إجراء البحوث العلمية في المجال الزراعي،  

وتوثيق األنشطة والبرامج الزراعية التي تقام في مملكة البحرين، وتستهدف المنصة  

المستثمرين من خالل توفير عدد من المطبوعات والبحوث الزراعية، إضافة إلى  

والماء، إلى جانب اإلجراءات الخاصة باالستثمار في    معلومات حول المناخ والتربة

مملكة البحرين، كما تستهدف المنصة الجهات الحكومية عبر توفير مصدر موثوق 

ومحدث للبيانات التي تخص القطاع كالشركات المصدرة والمزارع والمزارعين، كما  

تنة عبر نصائح تستهدف األفراد الراغبين في اختيار الزراعة كمهنة، والمهتمين بالبس

 .خاصة بالحدائق الداخلية وطرق العناية بها

 


