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أول منصة رقمية للقطاع   "AGRO BH" إطالق

 الزراعي فى البحرين

 

 يمرام بنت عيسى: دعم وتطوير القطاع الزراعي أولوية لتحقيق األمن الغذائ 
 

 "زراعية برئاستها لـ"استشاري مبادرة التنمية الزراعيةاألميرة سبيكة أسست لتنمية 
 

 ي رئيس الجمارك: المنصة متكاملة لخدمة القطاع الزراع 
 

 ي القائد: إطالق المنصة يسهم فى تحقيق األمن الغذائي النسب 
 

 ي الحواج: نعمل بالتكامل مع كافة الجهات لتطوير القطاع الزراع
 

 د محمد رشا
 

كأول منصة   "AGRO BH" درة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، منصةأطلقت األمين العام للمبا

إلكترونية زراعية فى البحرين، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعدد من المؤسسات  

 .الرسمية
 

نات تساعد على تحقيق أهداف التنمية، وقاعدة بيانات مركزية للمزارعين والمزارع والمشاتل تشتمل  وتهدف المنصة، إلى توفير قاعدة بيا

كل المصادر والمعلومات الخاصة بهم وبمزارعهم، وحصر الشركات العاملة في القطاع الزراعي وطرائق االستثمار الزراعي، وخدمات  

 .البحث العلمي
 

عناية خاصة بتدعيم هذا القطاع، حيث تعتبر المنصة إحدى آليات عملية التطوير كونها تعمل بشكل   وأضافت الشيخة مرام أن المبادرة تولي
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  كبير، على أن تكون محطة مركزية لكافة البيانات والمعلومات الزراعية الشاملة والمتنوعة ومرجعاً لكافة المهتمين بالقطاع الزراعي، أو

 .الراغبين في االستثمار في القطاع الزراعي
 

وأضافت خالل إطالق المنصة أن دعم وتطوير القطاع الزراعي أصبح أولوية ملحة لتحقيق األمن الغذائي انطالقاً من توجيهات حضرة  

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، ورؤية حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن  

العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز النمو االقتصادي القائم على  حمد آل خليفة، ولي 

المعرفة، والتوجه الكريم الذي أسست له صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد المعظم من خالل  

 .ري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة ألعمالهرئاستها للمجلس االستشا
 

وأوضحت الشيخة مرام أن المنصة تأتي استجابةً لتوجيهات عاهل البالد المعظم، بضرورة إنشاء قطاع زراعي فعال يتوافق مع أهداف  

حقيق األمن الغذائي، كما أنها جاءت لتواكب مختلف  ويسعى إليجاد حلول تساهم في ت  2030المشروع اإلصالحي والرؤية االقتصادية 

 .المتغيرات والتحديات التي باتت تواجه القطاع الزراعي، ولتكون جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية الزراعية وتطوير القطاع الزراعي
 

ة األخرى من خالل توفيرها بيانات محدثة  ونوهت إلى أن المنصة ستخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر وترتبط بالعديد من المشاريع الوطني 

ودقيقة تساعد في عملية التطوير الخاصة بالقطاع، وتدعم األنشطة والبرامج الزراعية للمبادرة وتوثيقها في منصة عامة بالتعاون مع  

 .القطاعين العام والخاص
 

اتهم الزراعية من خالل توفير بياناتهم ومعلوماتهم  وشددت على أن المنصة ستسهم بجزء كبير فى مساعدة المزارعين على الترويج لمنتج

  أمام الشركات التجارية الراغبة فى شراء المنتج الزراعي، وأن هذه العملية تتم بكل سهولة ويسر، مبينةً أن المنصة تولي اهتماماً لدعم 

علقة بالشأن االستثماري بجانب احتوائها على  وتشجيع عملية االستثمار في القطاع الزراعي عبر توفيرها كافة التشريعات والقوانين المت 

 .المعلومات المتعلقة بالظروف البيئية للعملية الزراعية
 

وشهد حفل التدشين تكريم المؤسسات التي ساهمت في دعم هذا المشروع وهي: "المجلس األعلى للبيئة، ووزارة األشغال وشؤون البلديات  

رة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة المواصالت واالتصاالت، ووزارة  والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجا

 ."النفط، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية
 

ة العامة للتأمين االجتماعي،  كما تم تكريم هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، وهيئة البحرين للفضاء، وهيئة الكهرباء والماء، والهيئ 

وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وصندوق العمل "تمكين"، وصادرات  

ابعة لألمم المتحدة،  البحرين، ومنظمة األغذية والزراعة الت  -البحرين، وبنك البحرين للتنمية، وجامعة الخليج العربي، وهيئة األمم المتحدة 

والمركز الوطني لألمن السيبراني، ومكتب المحامية دالل الزايد للمحاماة والستشارات القانونية والتحكيم، ومجموعة مايكروسنتر، وشركة  

 .توكينغ بيكجر
 

مات المتعلقة بالعمل الزراعي بما  فيما أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن أكثر ما يميز المنصة احتواؤها على كافة المعلو 

 .يصب في صالح تطوير القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات االقتصادية الواعدة
 

وأضاف أن شؤون الجمارك شاركت في توفير المعلومات الجمركية الخاصة بالقطاع الزراعي عبر توضيح شروط االستيراد والتصدير  

 .د بشكل سهل ويسير من أجل تسهيل الحركة أمام العاملين في القطاع لتحقيق األمن الغذائيوأنها تعمل على تسيير عمليات االستيرا
 

ي  من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية محمد القائد أن تنمية القطاع الزراعي ضرورة لالستقرار وتحقيق التنمية ف

ملة للقطاع الزراعي في البحرين سيسهم في تحقيق األمن الغذائي النسبي من خالل  مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن إطالق منصة شا

تشجيع وتوعية المزارعين فضالً على دورها في عملية التسويق لمنتجات المزارعين ودعم البحوث العلمية الزراعية التي من شأنها التغلب  

 .على التحديات التي تواجه البيئة الزراعية في البحرين
 

أن الهيئة ساهمت في إمداد المنصة بخرائط التربة التي تظهر خصائص التربة بما يساعد المزارعين والمستثمرين في القطاع   وأوضح

 .الزراعي على معرفة المحاصيل الزراعية التي يمكنهم زراعتها وتأثير العوامل البيئية على التربة
 

لتقنية للمنصة كونها منصة وطنية ستسهم في القريب العاجل في تطوير ودعم القطاع  وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبير من الهيئة بالجوانب ا

 .الزراعي في مملكة البحرين
 

وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج أكد أن أكثر ما يميز المنصة التي  

ية الزراعية أنها شاملة لكل الجهود المهتمة بالقطاع الزراعي في موقع واحد بطريقة سهلة، منوهاً إلى أنها  أطلقتها المبادرة الوطنية للتنم

ستصبح منصة للباحثين العلميين من مختلف الدول إلى جانب كونها مرجعاً للمستثمرين الراغبين في العمل بالقطاع الزراعي وهو نجاح  

 .كبير يحسب للمبادرة
 

نصة تعد أيقونة شاملة للدراسات والمعلومات والبيانات الزراعية التي يحتاج إليها المهتمون بالعمل الزراعي، مضيفاً أن  ونوه إلى أن الم

المنصة بها كثير من الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية بهدف خدمة القطاع الزراعي، مبيناً أن المزارع البحريني سيكون من أكثر  

كونها ستعمل على عملية التسويق للمنتجات الزراعية التي تم زراعتها داخل مزارعهم وهو أمر مهم وضروري  المستفيدين بهذه المنصة 



 .ومشجع للمزارع في عملية التوسع الزراعي
 

في    وتهدف المنصة إلى توفير بيانات محدثة ودقيقة من شأنها أن تساعد في زيادة تطوير المبادئ والمعرفة والمهارات في القطاع الزراعي

 مملكة البحرين، إلى جانب تعزيز ودعم وتشجيع وتوثيق األنشطة والبرامج الزراعية بالتعاون مع القطاع العام والخاص، كذلك جمع البيانات

ذات الصلة وتوثيق اآلثار الزراعية والمؤشرات والمتغيرات البيئية في البحرين التي تساهم في جعل البحرين بيئة زراعية، محققة بذلك  

 .يتها االجتماعية والبيئة االقتصاديةتنم
 

شركة لتصدير واستيراد المواد الغذائية وتجارة المواد    14756وشملت المنصة دليل متكامل للشركات الزراعية يحتوي على بيانات 

ة باآلالت  شركة خاص   221شركة خاصة بتصميم وتنسيق الحدائق وصيانة المناظر الطبيعية، ونحو   1434الغذائية، كما احتوت على 

شركة لألسمدة    265شركة معنية بإنتاج المحاصيل، و 390شركة لبيع الورد والنباتات والبذور كما ضمت   827الزراعية، فضالً على 

 .شركة إلنتاج المأكوالت البحرية 36شركة لالستشارات الزراعية و  83معهداً زراعياً ومنظمة تعليمية، و  536والمبيدات، إلى جانب  
 

صة الظروف المناخية في البحرين من خالل محطات الطقس وتقارير المناخ االعتيادية والسنوية كذلك بيانات موارد المياه في  وتعرض المن 

ألهداف   البحرين والبنية التحتية لها وآليات استخدام وإعادة استخدام المياه وأسعارها، وتعرفة الماء وتشريعات وقوانين الماء، وتقارير الماء

 .مستدامة، كما احتوت على معلومات عن التربة وخرائط التربة ومسح الغطاء النباتي ومؤشرات النباتات الفيزيائية الحيويةالتنمية ال
 

كما خصصت المنصة مساحة إلدارة األراضي الزراعية المستخدمة وتطبيق الجغرافيا المكانية على الزراعة، والتعريف ببيئة البحرين 

والمتنزهات، كما تناولت اإلصدارات والبحوث الزراعية والقوانين واالتفاقيات الزراعية وحجم القوى العاملة  الطبيعية، والغطاء األرضي  

 .في القطاع الزراعي الذي بإمكانه تقديم الخبرات والخدمات الالزمة للقطاع الزراعي

 


