
آلية منح الشعار:
ب��وزارة  العضوي  اإلن��ت��اج  إدارة  قبل  من  الشعار  يمنح   •
البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجمعية السعودية 

للزراعة العضوية.
المنتجات  على  السعودي  الوطني  الشعار  وضع  يمكن   •
الزراعة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  وفق  تنتج  التي  العضوية 

العضوية.
الزراعية الحصول على  • يجب على المنتجين والشركات 

شهادة توثيق من جهات التوثيق المعتمدة.
• يجب على المنتجين والشركات الزراعية التسجيل لدى 

إدارة اإلنتاج العضوي  بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
• ال يمنح الشعار للمنتجات تحت التحول.

إدارة اإلنتاج العضوي

مبنى رقم ) 1 ( الدور الرابع
هاتف: 4172000 11 966+ تحويلة: 1170

فاكس: 4172440 11 966+
البريد اإللكتروني

Dept-organic-agri@mewa.gov.sa
الموقع اإللكتروني

www.mewa.gov.sa

إدارة اإلنتاج العضوي
وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة
المملكة العربية السعودية



الحيوية  للعمليات  المناسبة  واإلدارة  التصميم   -1
المبنية على النظم البيئية بالطرق التالية:

• استخدام الكائنات الحية وطرق اإلنتاج الميكانيكية.
• ممارسة اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني و/ أو األحياء 
المستدام  االستغالل  مبدأ  مع  تتوافق  التي  المائية 

األمثل للزراعة.
وراثيًا  المعدلة  الحية  الكائنات  استخدام  استبعاد   •
الحية  الكائنات  أو بواسطة  التي تنتج من  والمنتجات 

المعدلة وراثيًا.
التدابير  واستخدام  المخاطر،  تقييم  على  يؤسس   •

االحترازية والوقائية، عند الضرورة.

وعندما  الخارجية،  المدخالت  استخدام  من  الحد   -2
توفر  لعدم  أو  ضرورية  الخارجية  المدخالت  تكون 
أن  فيجب  المناسبة،  اإلدارية  واألساليب  الممارسات 

تقتصر هذه المدخالت  الخارجية على التالي:
• مدخالت من اإلنتاج العضوي.

• مواد طبيعية أو مواد مستمدة من الطبيعة.

المصنعة  المدخالت  الستخدام  الصارم  التقييد   -3
كيميائيًا في الحاالت االستثنائية وذلك بالتنسيق مع 

الجهة الرقابية.

1- إنشاء نظام إدارة مستدامة والذي:
• يحترم أنظمة الطبيعة ودوراتها ويغزز صحة التربة 

والمياه والنباتات والحيوانات والتوازن فيما بينها.
• يساهم في إحداث مستوى عال من التنوع الحيوي.
والموارد للطاقة  المسؤول  االستخدام  إلى  يهدف   •
الطبيعية مثل الماء والتربة والمادة العضوية والهواء.

السلوكية  والنواحي  الرعاية  متطلبات  اح��ت��رام   •
للحيوان.

2- إنتاج منتجات آمنة ذات جودة عالية.

والمنتجات  الغذائية  ال��م��واد  م��ن  متنوع  إن��ت��اج   -3
من  المستهلك  لطلب  تستجيب  التي  ال��زراع��ي��ة 
بالبيئة وصحة  التي ال تضر  العمليات  خالل استخدام 

اإلنسان و النبات و الحيوان.

1435/9/3ه�  وتاريخ   )359( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
المتوج بالمرسوم الملكي رقم )م/55( وتاريخ 16 / 9 / 1435 ه� 
وصدرت  العضوية،  الزراعة  نظام  على  بالموافقة  القاضي 
الالئحة  على  والزراعة  والمياه  البيئة  وزير  معالي  موافقة 
رقم  ال��وزاري  بالقرار  العضوية  الزراعة  لنظام  التنفيذية 
)216506( وتاريخ 16 / 5 / 1437ه� وتغطي مراحل اإلنتاج وإعداد 

وتوزيع المنتجات العضوية والرقابة عليها. 

العضوية  الزراعة  نشاط  وضوابط  معايير  بموجب  أنشئ 
في المملكة العربية السعودية ويشمل تطبيق أساليب 
العضوي   اإلنتاج  إدارة  قبل  من  المتخذة  واالحتراز  الرقابة 

بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهذه المعايير تحدد طبيعة الضوابط وتواترها على أساس 
فإن  والتجاوزات،  المخالفات  وقوع  مخاطر  تقييم 
للتحقق  يخضعون  العضويين  المشغلين  جميع 

من االلتزام على األقل مرة واحدة في العام.

والمياه  البيئة  ب��وزارة  العضوي  اإلنتاج  إدارة  تمنح 
في  الرقابة  لجهات  سيطرتها  صالحيات  والزراعة 
الرقابة  جهات  تقدم  أن  يجب  كما  الخاص،  القطاع 

ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة.


