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اتالمنتجعلىالطلبزادالمجتمعأفرادمنشريحةلدىالصحيالوعيلزيادةنتيجة
األسواقامتقالمتزايدالطلبهذاولتلبيةوالحيواني،النباتيبشقيهاالعضويةالزراعية
ارعينالمزبعضوجدكماالخارج،منالعضويةالمنتجاتباستيرادالمملكةفيالكبرى
شركاتقبلمنموثقةعضويةمنتجاتنتاجإلفرصةذلكفيالزراعيةالشركاتوبعض
الدولةآتأرتالمنطلقهذاومنالعضوية،بالزراعةالخاصةاللوائحعلىبناءدوليةتوثيق
المملكةيفالعضويةالزراعةنشاطتنظيمضرورةوالزراعةوالمياهالبيئةوزارةفيممثلة
الزراعةنظاموفقللمستهلكالمحليالعضويالزراعياإلنتاجتوفيرفييسهمبحيث

وذلك،المنتجاتهذهوامانجودةللمستهلكتكفلوالتيالتنفيذيةوالئحتهالعضوية
 :فيمتمثلةالستهالوزارةاستراتيجيةمنأهدافثالثتحقيقفيللمساهمة
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المساهمة. المستدامالغذائياألمنتحقيقفي3
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العضوية والجهات ذات العالقةالزراعة قطاع 

وزارة البيئة والمياه والزراعة

(إدارة اإلنتاج العضوي)

الجمعية السعودية للزراعة العضوية
SOFA

والدواءالهيئة العامة للغذاء 

الزراعيةصندوق التنمية 

وحدة اإلنتاج

ضوية ـ المزارعين ـ المستوردين ـ منافذ بيع المنتجات العضوية ـ مصانع المنتجات الغذائية الع

العضويُمدخالت اإلنتاج 

العضويةمركز أبحاث الزراعة 

بالوزارةجهات التوثيق المعتمدة 
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م20١6إحصائيات اإلنتاج العضوي لعام 

م2016إحصائيات اإلنتاج العضوي لعام م

مزرعة عضوية وتحت التحول142المزارع العضويةعدد 1

هكتار19430مساحة المزارع العضوية2

(عضوي وتحت التحول)رأس 7.553(أغنام، أبقار، ماعز، جمال)الحيوانات 3

(عضوي وتحت التحول)طائر 1300الطيور 4

(عضوي وتحت التحول)خلية نحل 2363النحل5

م2016لعام العضوياإلنتاج حجم م

(عضوي وتحت التحول)طن 5573خضار1

(عضوي وتحت التحول)طن 32194.1فاكهة2

(عضوي وتحت التحول)طن 1222.3حبوب3

(عضوي وتحت التحول)طن 266.96نباتات طبية وعطرية4

(عضوي وتحت التحول)طن 5842.4أعالف5

(عضوي وتحت التحول)طن 14.2عسل6

(عضوي وتحت التحول)لتر 320.000حليب أبقار7

(عضوي وتحت التحول)لتر 150.000حليب ماعز8

(عضوي وتحت التحول)بيضة 187.000الدواجن9
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(.البذور العضوية ـ أعالف عضوية)توفير مُدخالت اإلنتاج العضوي . ١

.تسويق المنتجات العضوية. 2

اجات واإلنتاج الحيواني لتغطية احتيالعضوي وخاصةً في الخضار قلة اإلنتاج . 3
.السوق

التحديات في قطاع الزراعة العضوية
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بقرار صدرت الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية
هـ، وحالياً تقوم وزارة البيئة ١437/8/2وتاريخ ( 324)من مجلس الوزراء رقم 

.والمياه والزراعة بإعداد خطة العمل التنفيذية التي تحقق أهداف هذه السياسة

وأهدافهاسياسة الزراعة العضوية 

مقدمة

إنتاج الغذاء اآلمن ذي الجودة العالي. ١.

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. 2.

دعم اإلنتاج الزراعي العضوي. 3.

زيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى اإلنتاج العضوي. 4.

المحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهالكها. 5.

العضويةأهداف سياسة الزراعة 
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، ولتحقق هذه األهداف تم تحديد أهم التدابير الالزمة لدعم نشاط الزراعة العضوية
:ة وهيوالتي تعتبر مهمة لتحقيق أهداف الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودي

التطوير المؤسسي. ١.

دعم البحث واإلرشاد. 2.

الرقابة واإلشراف. 3.

دعم تكاليف الفحص والتوثيق واإلنتاج والتسويق. 4.

توفير المعلومات للمستهلك. 5.

وأهدافهاسياسة الزراعة العضوية 
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الفرص االستثمارية المقترحة في قطاع الزراعة العضوية 
والمتوسطةللمنشآت الصغيرة 

.عضويةانتاج خضروات مشاريع ١.

.عضويةانتاج فاكهة مشاريع 2.

.عضويةانتاج حليب ومشتقاته مشاريع 3.

.انتاج لحوم عضويةمشاريع 4.

(.الحم)انتاج دواجن عضوية مشاريع 5.

(.بيض)انتاج دواجن عضوية مشاريع 6.

(.استزراعي سمكي عضوي)انتاج أحياء مائية مشاريع 7.

.عضويانتاج عسل مشاريع 8.

مشاريع زراعية
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.مشاريع المخابز والمطاحن العضوية3.

مشاريع تصنيع االعالف العضوية. 4.

مشاريع . (.بذور، أسمدة، مبيدات)اإلنتاج العضوي ُمدخالت 5

.العضويةمشاريع شركات التوثيق للمنتجات 6.

وخدميةمشاريع صناعية 
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الفرص االستثمارية المقترحة في قطاع الزراعة العضوية 
والمتوسطةللمنشآت الصغيرة 

.منافذ بيع للمنتجات العضويةمشاريع ١.

.وتجهيز ونقل المنتجات العضويةمشاريع إعداد 2.

.التوصيل المنزلي للمنتجات العضويةمشاريع 3.

.العربات الغذائية العضويةمشاريع 4.

.مطاعم لتقديم الوجبات العضويةمشاريع 5.

(.بذور، أسمدة، مبيدات)تداول وبيع مدخالت اإلنتاج العضوي مشاريع 6.

مشاريع تسويقية
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الفرص االستثمارية المقترحة في قطاع الزراعة العضوية 
والمتوسطةللمنشآت الصغيرة 

.ودراسة ُمدخالت اإلنتاج العضويتقييم ١.

.واإلرشاديالدعم الفني تقديم 2.

.للمزارع العضوية% 50العمالة وزيادة استقدام تأييد 3.

.لجهات التوثيقالترخيص 4.

.الزراعية من بدل مثل صندوق التنمية الزراعيةالحصول على القروض تأييد 5.

لالستثمارالدعم من قبل الوزارة للمشاريع المتاحة 
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التواصلطرق 
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استماعكمشاكرين حسن 


