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نبذة:

يهدف هذا المشروع لتنمية قطاع الزراعة العضوية بالمملكة من خالل دعم صغار المزارعين في عمليات تكاليف

التفتيش والتوثيق والدعم الفني واإلرشادي والتأهيل عند بداية التحول لممارسة الزراعة العضوية بهدف رفع

مستوى اإلنتاج العضوي وزيادة عدد المنتجين العضويين.

المشاريع

 دراسة وتحديد صغار المزارعين لدعم التحول للزراعة العضوية:



نبذة:

العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية بالمملكة من خالل دعم المزارعين العضويين والراغبين بالتحول

للزراعة العضوية سواء الدعم المالي والفني والتأهيلي، وعمل التجارب واألبحاث العلمية في مجال

الزراعة العضوية، وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات الالزمة للمركز الوطني للزراعة العضوية.

المشاريع

 تطوير اإلنتاج العضوي:



نبذة:

إنشاء بيوت زجاجية وغرف إكثار لألعداء الحيوية والنحل الطنان بالمركز الوطني للزراعة العضوية.

المشاريع

 إنشاء بيوت زجاجية وغرف اكثار األعداء الحيوية والنحل الطنان:



نبذة:

تطوير المكافحة الحيوية نظرًا ألهميتها في مكافحة اآلفات بطريقة آمنة وتساعد المزارعين في االستمرار في

إنتاج الغذاء المحلي دون اي اضرار بيئية أو اقتصادية.

المشاريع

 إنتاج األعداء الحيوية والنحل الطنان:



الزيارات الفنية واالرشادية : 

الدعم

منطقة الرياض / منطقة المدينة المنورة/ منطقة مكه المكرمة/ منطقة تبوك/ منطقة الباحة/ منطقة جازان/

منطقة عسير/ منطقة الجوف.

مجموع الزيارات:

23



تقديم الدعم الفني عبر القنوات المتاحة 

الدعم

saudi_organic

0506444055



ورش العمل 

الدعم

أنظمة الزراعة بدون تربة وفق المعايير العضوية، في محافظة الخرج.

الزراعة العضوية أهمية وفوائد في محافظة الطائف.

الزراعة العضوية أهمية  وفوائد في محافظة ينبع.

الزراعة العضوية أهمية وفوائد في منطقة جازان.

الزراعة العضوية اهمية وفوائد في منطقة مكة المكرمة.

اإلدارة المتكاملة ألشجار الفاكهة والبن العضوي في منطقة عسير .

اقامة ورشة عمل خاصة بمشروع تسويق وتجهيز األغذية العضوية في  منطقة مكة المكرمة .

 اقامة ورشة عمل خاصة بمشروع تسويق وتجهيز األغذية العضوية في منطقة القصيم  

اقامة ورشة عمل خاصة بتسويق وتجهيز األغذية العضوية في محافظة جدة. 

اقامة ورشة عمل خاصة بتسويق وتجهيز األغذية العضوية في منطقة الرياض.
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مجموع ورش
العمل:

10



تسليم البذور العضوية لمزارعي الخضار.

                                                                                                                 

الدعم



 تسليم المزارعين شهاداتهم العضوية.                     

الدعم

مجموع
الشهادات:

70



 تسليم المزارعين العضويين في الجمعية أكواد بشعار الجمعية.

                                                                                                                 

الدعم

مجموع
الشعارات:

87



تسليم الدعم المالي لعدد 136مزرعة.

                                                                                                                 

الدعم

المجموع الكلي:
136



الفعاليات

مهرجان البن في منطقة جازان.

معرض بايوفاخ. (المانيا)

بسطة الرياض.

حصاد ديرتنا. 

القافلة اإلرشادية الزراعية. (الرياض - القصيم - حائل - المدينة المنورة - الجوف - تبوك)

اليوم العالمي للتربة. (الرياض)

فعالية يوم السبت بسوق الشمال بمدينة الرياض.
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األنشطة
والفعاليات



التفاعل عبر منصات التواصل االجتماعي (تويتر – انستقرام – واتس اب-
يوتيوب) ، والوسائل اإلعالمية المتنوعة في بث اخبار  ومعلومات الجمعية

والقطاع الزراعي العضوي .

األنشطة
والفعاليات



دليل المزارعين العضويين في المملكة .

األنشطة
والفعاليات

إصدارات 

الدليل اإلرشادي.



عمل تقرير عن تطورات قطاع الزراعة العضوية عالميًا .

 

األنشطة
والفعاليات



التعاون في اقامة معرض "BIOFACH SAUDI ARABIA"  في المملكة.

 
األنشطة

والفعاليات



امانة منطقة الرياض.

المركز الوطني للنخيل والتمور.

جمعية حماية المستهلك.

الجمعية السعودية لإلستزراع المائي.

الشراكات


