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ريادة األعمال في المشاريع الزراعية
الفرص والتحديات



املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

 
 
لكياملالسمو صاحبةلتوجيهاتتنفيذا
قرينةخليفةآلإبراهيمبنتسبيكةاألميرة
قيقولتحهللا،حفظهااملفدىالبالدعاهل
لقطاعلمستمرةلنهضةاملستقبليةرؤيتها

نميةلتالوطنيةاملبادرة)إطالقتمالزراعي،
جهاتالجميعفيهالتشارك(الزراعيالقطاع
الجهودكلافيهولتتضافر اململكة،فياملعنية

القطاعازدهار إلعادةوذلكالقائمة،
فيلةالكاملستقبليةالخططووضعالزراعي
.االستراتيجيالهدفهذابتحقيق

من نحن؟

ام تشجيع القطاع الع
والخاص على 

االستثمار الزراعي

دعم استراتيجيات 
الدولة الستدامة 
القطاع الزراعي

ة املساهمة في توسع
الرقعة الخضراء

ة إعداد برامج التوعي
لنشر املمارسات 
الزراعية السليمة 

تقديم املقترحات 
بنية املتعلقة بتطوير 

األنظمة والقوانين

أهدافنا



ملكةالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في امل

النمو املتزايد لعدد السكان

التوسع  العمراني

ندرة املياه وملوحتها

املياه

شح األراض ي الزراعية

األراض ي

الزراعة التقليدية وتدخل العمالة األجنبية

املزارع



جهود املبادرة 
الوطنية لدعم ملف 

األمن الغذائي

اإلستراتيجيات والخطط الوطنية

اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي•
الخطة اإلستراتيجية لإلحصاء الزراعي•

خطة االستثمار الوطنية للتكيف مع تغيير املناخ 

خطة تعزيز املرونة املناخية لقطاع املياه في البحرين 

يعية مناقشة تحديات ومعوقات تحقيق األمن الغذائي بالتعاون مع لجنة الشؤون التشر 

.والقانونية

وكالة الزراعة والثروة البحرية

املجلس األعلى للبيئة

هيئة النفط والغاز

مجلس الشورى



جهود املبادرة 
الوطنية لدعم ملف 

األمن الغذائي

مشروع هورة عالي•
سوق املزارعين البحرينيين في البديع•

ية مشروع الكشف عن سوسة النخيل الحمراء بإستخدام األقمار الصناع•
وتقنية اإلستشعار عن بعد

(دراسةتحت ال)استخدام الطاقة الشمسية في البيوت املحمية للمزارعين •

سوق املزارعين الدائم في هورة عالي•

املشاريع الوطنية

وكالة الزراعة والثروة البحرية

بنك البحرين للتنمية

هيئة الطاقة املستدامة

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء



جهود املبادرة 
الوطنية لدعم ملف 

األمن الغذائي

معرض البحرين الدولي للحدائق •

جائزة امللك حمد للتنمية الزراعية•

تشجيع استخدام التقنيات الزراعيةالحديثة والطاقة املتجددة•

فتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة بين اصحاب املشاريع•

تعزيز وتطوير قطاع النخيل•

إنشاء البيوت املحمية•

البرامج التدريبية واألكاديمية•

الزراعيةبالثقافة نشر الوعي•

املشاريع واملبادرات الخاصة



حرينيجهود املبادرة الوطنية في دعم املزارع الب

ديم تذليل الصعوبات التي تواجه املزارع عند التق•
.على الخدمات الحكومية

.ونيةمساعدتهم في الحصول على اإلستشارات القان•
.ةجمعية البحرين التعاونية الزراعيإعادة تفعيل •
.املطالبات الى الجهات املعنيةإيصال الهموم و •
.ية جديدةاملساهمة في فتح منافذ تسويق•
.الدورات التدريبية•
ل جائحة توعية املزارعين باالشتراطات اإلحترازية خال•

.كورونا



نسبل الدعم والفرص املتاحة للمزارعي

.على املواد الالزمة مثل أغطية البيوت املحمية واملبيدات%( 60)الدعم الحكومي 

.سوق املزارعين البحرينيين في البديع

.  قيمة إيجار األراض ي الحكومية الزراعية هي األقل

.الدعم املالي من تمكين

.القروض الزراعية امليسرة وبدون فوائد

.الوقت الحاليال يتم احتساب تعرفة على استهالك املياه املعالجة واملياه الجوفية في

.توفير اآلالت والحراثات

وكالة الزراعة والثروة البحرية

بنك البحرين للتنمية

تمكين

.سوق املزارعين الدائم بهورة عالي



التحديات التي تواجه املزارعين
للتحول من مزارع تقليدية الى مزارع حديثة

الغالب صعوبة الحصول على األراض ي الزراعية، وفي حال توفرت األراض ي فإنها في
(.متر مربع في املتوسط5000مساحتها ال تتعدى )صغيرة الحجم 

.لبنية التحتيةيعامل املزارع معاملة التاجر في احتساب تعرفة الكهرباء واملاء ودفع تكلفة ا

.عقود تأجير األراض ي والتهديد املستمر بالطرد

.تج املحلياملنافسة الشديدة من املنتجات املستوردة وتأثيرها السلبي على سعر املن

وال يشمل كافة العاملين في هذا القطاع" إختياري "التأمين اإلجتماعي 

ل محدودية املستلزمات الزراعية في ظو التشغيل التقنيات الحديثة و ارتفاع تكلفة 
.املتاحالدعم 

.ليةصعوبة التسويق وعدم وجود شركة وطنية لتسويق املنتجات الزراعية املح

.عدم توفر املبيدات واألسمدة بصورة مستمرة وكافية

.محدودية البرامج التدريبية املوجه للنهوض باملزارع البحريني

األخطار الطبيعيةلتعويض املزارعين عن " التأمين الزراعي"عدم وجود 



جهود املبادرة الوطنية لتشجيع ريادة األعمال الزراعية

ال دعم برامج مركز الحاضنات الزراعية إلحتضان رواد األعم
.زراعيةالزراعيين وتهيأتهم لتنفيذ برامجهم ومشاريعهم ال

تطوير القدرات واملهارات الزراعية واإلدارية

ربط املستثمرين بالعديد من الجهات الخدمية 

تعريف أصحاب املشاريع بالجهات املعنية

حرين توضيح اإلجراءات والخدمات املتوفرة في مملكة الب
لبدء املشاريع الزراعية

تقديم اإلستشارات

ارية فتح آفاق لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التج
(اإلقليمية والدولية)املحلية والخارجية 

تبادل الخبرات



تمكين

ةالتدريب في مركز الحاضنات الزراعي

معرض البحرين الدولي للحدائق

صحاب املشاريع الزراعيةسبل الدعم والفرص املتاحة أل

صادرات البحرين

بنك البحرين للتنمية

يةمجلس التنمية اإلقتصاد

غرفة تجارة وصناعة البحرين



يةالتحديات التي تواجه أصحاب املشاريع الزراع

.أحجامهاتوحيد الدعم املوجه للمشاريع الصغيرة واملتوسطة والكبيرة رغم اختالف

.ي أو الحيوانيعملية اإلنتاج الزراعي النباتاألولية التي تدخل في املواد بعض عدم توفر 

.ةاصدار التراخيص الالزمة يتطلب الحصول على موافقات من عدة جهات رسمي

.واإلشرافيةعدم وجود جهة واحدة تتولى األمور اإلدارية والتنظيمية والرقابية 

.تداخل االختصاصات واملسؤوليات بين عدة جهات

ملشاريع اعامل معاملة، حيث أن املشاريع الزراعية املنتجة تارتفاع تعرفة الكهرباء واملاء
.مع اختالف املصروفات وصافي األرباح بينهم، ةأو العقاريةالتجاري

ختبرات خارج بسبب ارسال العينات الى مالبيطرية الزراعية و ارتفاع تكلفة الفحوصات 
.مملكة البحرين وعلى نفقة صاحب املشروع



01

02
04

03

تجارأمثلة على التحديات التي تواجه ال

05 اقبة األغذية قسم مر
وزارة الصحة

ريةوكالة الزراعة والثروة البح
رانيوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العم

إدارة التنمية الصناعية
ةوزارة الصناعة والتجارة والسياح

قسم التراخيص البيئية
ةاملجلس األعلى للبيئ

شؤون الجمارك
وزارة الداخلية

:ة فيإلنشاء أي مشروع زراعي أو غذائي، يتوجب على صاحب املشروع أخذ موافقات من عدة جهات متمثل

06
رانيوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العم

شؤون البلديات



وزارة الصحة

تجارأمثلة على التحديات التي تواجه ال

عدم وجود جهة مركزية لفحص األغذية

ة فحصها كغذاء للتأكد من انها صالح
الستهالك اإلنسان

ةوكالة الزراع

فحص الخضروات 
والفواكه املستوردة 

واملحلية 

فحصها للتأكد من خلوها من اآلفات
01

02



خدمات داعمة

املقترحات
املستثمرين املزارعين

.املحلينية تصدير املنتج اامك 

خدمات ما بعد وفيروتتشجيع 
.افيهر الحصاد والتوسع في االستثما

ةتغليف وتعبئلانشاء شركة 
عين ومساعدة املزار املنتج املحلي

.والتسويقعلى الترويج 

ات توحيد املسؤوليات والخدم
ي في املعنية بملف األمن الغذائ

.موقع واحد

اقبة األسعار بحيث ال  سعر ؤثر يمر
حلي على املنتج املاملنتج املستورد 

 في موسم 
 
.اإلنتاجخصوصا

إنشاء مختبرات لفحص األغذية
واملزروعات واملياه والتربة 
والحيوانات لدعم املشاريع 

.الزراعية

ة توفير املواد األولية املطلوب
لعمليات اإلنتاج الزراعي سواء
 أو تنظيم

 
بتصنيعها محليا

.استيرادها بكميات كافية

ل توفير حلول ملصادر التموي
بحيث تتناسب مع حجم 

.واستدامتهااملشاريع 



الخاتمة
اع الزراعي إلستثمار في القطاوتشجيع جذب املناسبة لبيرااتخاذ التدبات من الضروري 

مرحلة وتسهيل تجارة الغذاء من خالل تذليل التحديات التي تواجه املستثمر سواء في

.التأسيس او اإلنتاج او ما بعد الحصاد


