الرقم  24 :س /ف 5د3
التاريخ 15 :فرباير 2021م

صاحب السعادة األخ الكريم  /غامن بن فضل البوعينني املوقر
وزير شؤون جملسي الشورى والنواب

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يطيبببببأ لبببببل م مرفبببببك لببببببم بببببل لببببب ا البتبببببا ال ببببب ا ا
صبببببببااأ ال ببببببب اد ال بببببببيد عصبببببببام هللبببببببي عابببببببدا
بببب ب

الا ببببببديال التيطببببببي

ال

ببببببب

ببببب لببببب

يبببببببر ا

را ببببببل ،ا قببببببدم دببببببي بببب ب اد الببببببد

ببببببب ا
ت ر

ما د الم ال ريض عض دج س الش رى.
هللر اء التفضل هللاتياذ الال م.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

علـي بـن صالـح الصالـح
رئيـس جملـس الشـورى

الرقم  24 :س /ف 5د3
التاريخ 15 :فرباير 2021م

صاحب السعادة األخ الكريم  /عصام بن عبداهلل خلف املوقر
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يطيببببببأ لببببببل م مرفببببببك لبببببببم ببببببل لببببب ا البتببببببا ال ببببب ا ا قببببببدم دببببببي
اد الد

ت ر ما د الم ال ريض عض دج س الش رى.

هللر بببببببببباء التفضببببببببببل هللببببببببببا
الشبر التقدير ع

ال

اتيبببببببببباذ الببببببببببال م ،لبببببببببببم ببببببببببال

ت ا بم الدائم دع معضاء دج س الش رى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

عـلـي بن صـالـح الصـالـح
رئيــس مـجلـس الشـورى
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▪ لســـؤال:
((ما هي اإلجراءات المتبعة لدعم مربي الدواجن وتطوير قطاع تربية الدواجن؟
وهل هناك خطة تطويرية لتعزيز اإلنتاج في هذا المجال؟ وماهي خطة الوزارة
في مجال تطوير المحاجر البيطرية؟((
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحرتام،

مقدم السؤال
د .أحمد سالم العريض
 ٧ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠٢١م

عضو مجلس الشورى

 ٢٤س ف  ٥د ٣

2

رقم 575 :ص أ ع /ف 5د3
التاريخ 2 :مارس 2021م

سعادة الدكتور /أمحد سامل العريض احملرتم
عضو جملس الشورى

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
إشاار إل ؤالال

م اجه إ إل صااب العاداد العايد عصاام ن عددا

وزير األشااا اشاان وشااااالوو الدفاديااع والت بيص الد را
لدعم وتبهير قباع ترني الدوا

ن صاااااهص اإل راءاع اجتددا

.

أفيدكم نأ نا اؤااااتف نا رد ؤااااداد الهزير بهن ؤاااالال
وؤااااهف يدرى عف

لف

م اجهااااار إليإ أع

دون أع ان فعااا قادم لدفم اجمفا دوو مناقهاا ا بعااااد ا

صت عفيإ اجاد ( )130م ال ئح الدالفي جمفا الههرى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

علي بن صاحل الصاحل

-

رئيس جملس الشورى
مرفقات :نسخة من رد سعادة الوزير.
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اﻟﺮﻗﻢ :ر ص�  �٢٠٢١ �٤٢٨٦٠٧ه م
اﻟﺘﺎر� ــﺦ  ٢ﻣﺎرس ٢٠٢١م

02/Mar/2021
10:23

ر
ن
البوعيني
سعادة األخ الفاضل غانم بن فضل
المحتم
مجلس الشورى والنواب
وزير شئون
ي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

ن بد ةي النداب ة ن نع ر لس عادتكم ع

ال

ة
واعتازن ا لة رص الس اد ال با
ت د رنا

ع

ي والم ر ة
تبفت نفضل الخدمات للمباط ر ة
يمي.
ر
عادتكم رق م  /896و م ش  2021/المس تلم بت اري خ  15رفتا ر 2021م

وباإلش ار دت مت ا
بش

الس قام الم دم م

مرب الدوا
المتنعة لدعم ر

عاد عض ب م ل

الش بر نحم د
.

وتطوير قطاع ت بية الدوا

قام

بطي ن ت ن نرف ج لس عادتكم د ا ة ال بزار ع
اللرب المطل ب  ،كم ا س ة
رب ن نؤم د لس عادتكم
المعلبم ات ع

نب ا تحس ار م

قن ل ن

ةا

الم الع ي

ح بم اإل را ات

ك
عادته آم ت ن تج ب اإل ا ة ق د نوف
ال بزار ل ت لبا
دا ةي ت دبم كاف ة

الس عاد نعض ا م لس الش بر وال با

طلب ا.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عصام بن عبدهللا خلف

هاتف  ،+97317545515فاكس  ،+97317532511ص.ب  ،21021مملكة البحرين
Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain

ف بر

اﻟﺮﻗﻢ :ر ص�  �٢٠٢١ �٤٢٨٦٠٧ه م
اﻟﺘﺎر� ــﺦ  ٢ﻣﺎرس  ٢٠٢١م

معال األخ الفاضل عل بن صالح الصالح الم ر
حتم
ي
ي
رئيس مجلس الشوى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

ن بد ةي النداب ة ن نع ر لمع اليكم ع

ال

ة
واعتازن ا لة رص الس اد نعض ا م ل
ت د رنا

ي والم ر ة
تبفت نفضل الخدمات للمباط ر ة
يمي.
الشبر ع
ر
وباإلش ار دت مت ا
الم دم م

مع اليكم رق م  24س/ف 5د 3الم قر  15رفتا ر  2021بش

عاد عض ب م ل

مرب الدوا
ر

الش بر نحم د

وتطوير قطاع ت بية الدوا

الم الع ي

بطي ن ت ن نرف ج لمع اليكم د ا ة ال بزار ع
اللرب المطل ب  ،كم ا س ة
رب ن نؤم د لمع اليكم
المعلبم ات ع

نب ا تحس ار م

ح بم اإل را ات المتنع ة ل دعم

.
قام

قن ل ن

الس قام

ةا

ك
عادته ،آم ت ن تج ب اإل ا ة ق د نوف
دا ةي ت دبم كاف ة
ال بزار ل ت لبا

الس عاد نعض ا م لس الش بر وال با

ف بر

طلب ا.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عصام بن عبدهللا خلف

هاتف  ،+97317545515فاكس  ،+97317532511ص.ب  ،21021مملكة البحرين
Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain

مرب
الرد عىل سؤال عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض حول اإلجراءات المتبعة لدعم ي
الدواجن وتطوير قطاع تربية الدواجن
ً
ً
كبيا
ان وبدعم من الحكومة الرشيدة اهتماما ر
تول وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر ي
ي
بتوفي أفضل الخدمات
بالخدمات والمرافق العامة يف المملكة ،وذلك ضمن اليام الحكومة الموقرة
ر
الت تعزز المظهر الحضاري للمملكة.
للمواطني
ر
ر
والمقيمي ي

يل:
وبالنسبة للسؤال المقدم من سعادة عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض نود أن ر
نبي ما ي
مرب الدواجن
اه اإلجراءات المتبعة لدعم
ي
بالنسبة للشق األول من السؤال بخصوص  (:م ي
وتطوير قطاع تربية الدواجن؟)
ً
غذان مستدام يف مملكة البحرين وذلك تنفيذا لمبادرة جاللة الملك
تحرص الوزارة عل تحقيق أمن
ي
الثان من
السام يف افتتاح دور االنعقاد
والت أشار لها يف خطابه
ي
ي
حفظه هللا ورعاه يف هذا الخصوص ي
ر
يع الخامس لمجلس النواب.
الفصل التش ي
المربي
نبي لسعادة عضو مجلس الشورى أن الوزارة تحرص عل دعم
ر
وف هذا الصدد نود أن ر
ي
البحرينيي وتمكينهم والذي سييتب عليه تطوير قطاع تربية الدواجن وزيادة اإلنتاج وتحقيق االكتفاء
ر
النست.
الذان
ي
ي
وتحقيقا لتلك األهداف االسياتيجية فقد رشعت الوزارة ممثلة يف وكالة اليوة الحيوانية بتنفيذ العديد
يل:
من اإلجراءات لدعم ي
مرن الدواجن تتلخص فيما ي
استياد صيصان بعمر
استياد بيض التفقيس الخاص بالدجاج الالحم باإلضافة إل تسهيل ر
• تسهيل ر
يوم واحد الخاص بيبية الدجاج البياض وذلك عن طريق إعطاء األولوية يف اصدار الياخيص
لالستياد واإلشاع يف تخليص االرساليات المستوردة يف المنافذ.
الالزمة
ر
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• يتم أخذ عينات من المفرخة ر
بشكة دلمون للدواجن لتحديد نسب المناعات يف جسم الصوص
ً
ً
وتحديد مواعيد إعادة التطعيم للصيصان حفاظا عل سالمتهم وتعزيز النمو عندهم مجانيا.
• تقوم الوكالة بالرقابة الدورية عل مزارع تربية الدواجن والتأكد من الصحة العامة فيها وتقديم
المربي.
الفت دون أخذ رسوم عل
ر
المشورة الالزمة والدعم ي
• ر
النهان لمزارع اإلنتاج (الالحم والبياض) لضمان وصول
تشف وكالة اليوة الحيوانية عل المنتج
ي
صح للمستهلك وذلك بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.
منتج
ي
•

مرن الدواجن بغرض التعرف عل
تعقد وكالة اليوة الحيوانية اجتماعات عند الحاجة مع
ي
الت تواجههم والعمل نحو تقديم الدعم الالزم لهم يف ذلك.
احتياجاتهم والمشاكل ي

الثاب من السؤال بخصوص (هل هناك خطة تطويرية لتعزيز اإلنتاج يف هذا
بالنسبة للشق
ي
المجال؟)

نود أن نوضح لسعادتكم بأن الوزارة ممثلة يف قطاع اليوة الحيوانية تقوم وبالتعاون مع القطاع
الخاص بتنفيذ ر
التال:
مش ر
وعي لتعزيز اإلنتاج يف مجال الدجاج الالحم وبيض المائدة حسب ي
ر
اع فإن الوزارة بصدد عقد
• بالتعاون مع شكة دلمون للدواجن والهيئة العربية لإلنماء واالستثمار الزر ي
اتفاق انتفاع بقطعة أرض تبلغ مساحتها  500ألف مي مرب ع إلنشاء مزارع إنتاج الدجاج الالحم رليفع
والت تشكل  %23من نسبة االكتفاء إل  20مليون
المحل من  9مليون صوص يف السنة
اإلنتاج
ي
ي
الذان إل  ،%55-50كما أن
صوص يف السنة ونسبة زيادة تبلغ  ،%120حيث سيتفع نسبة االكتفاء
ي
اض أخرى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمملكة ،ليتم
الوزارة
تسع للحصول عل أر ي
ي
الذان إل  %100يف إنتاج الدجاج الالحم.
عمل مشاري ع عليها لرفع نسبة االكتفاء
ي
•كما أن وكالة اليوة الحيوانية تعمل مع ر
الشكة العامة للدواجن لرفع إنتاج بيض المائدة ومضاعفته
ر
والت تشكل %23
يف الشكة لزيادة اإلنتاج بشكل عام يف مملكة البحرين من  82مليون بيضة يف السنة ي
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المحل ال -30
الذان إل  120مليون بيضة يف السنة ليتفع نسبة مساهمة المنتج
من نسبة االكتفاء
ي
ي
الذان.
 % 35من نسبة االكتفاء
ي
ماه خطة الوزارة يف مجال تطوير المحاجر
بالنسبة للشق الثالث من السؤال بخصوص (
ي
البيطرية؟)
أما بالنسبة لخطة الوزارة يف مجال تطوير المحاجر البيطرية فنود أن نوضح بأن الوزارة ممثلة يف
وكالة اليوة الحيوانية قامت بالتعاون مع شئون األشغال بطرح مناقصة لتطوير المحاجر البيطرية
من خالل مجلس المناقصات والمزايدات حيث سييد الطاقة االستيعابية للمحجر من  5000رأس
لألغنام و  600رأس من األبقار إل  15ألف رأس من األغنام و 1500رأس من األبقار وذللك عل
مراحل.
والمعايي المعتمدة،
وتعمل الوزارة عل رفع مستوى المحاجر البيطرية وضمان مطابقتها للمتطلبات
ر
ر
وتوفي الرعاية الصحية
المواش
استياد وتصدير
وذلك من منطلق حرصها عل متابعة عمليات
ر
ر
ي
الالزمة لها والتأكد من خلوها من األمراض الوبائية المعدية.
وف الخت ام تأم ل ال وزارة يف أن تك ون ق د وفق ت يف تق ديم االيض اح ع ل االستفس ارات ال واردة يف س ؤال
ي
س عادة عض و مجل س الش ورى أحم د س الم الع ريض ،مؤك دين يف الوق ت ذات ه تع اون ال وزارة الت ام م ع
المواطني فيما يقع ضمن اختصاص الوزارة.
مجلس الشورى الموقر لتحقيق كافة احتياجات
ر

عص ـام بـن عبـد هللا خلـ ـف
وزيــر األشـ ـغـال وشــئون البلـديــات
والتخطيــط العم ـرانــي
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