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تقديـــــم:
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أجمعين..
كما يعلم الجميع أهمية ودور اإلرشاد الزراعي في تغيير 
س���لوكيات واعتقادات خاطئ���ة لدى بع���ض المزارعين 
وذل���ك بأق���ل التكالي���ف الممكن���ة م���ع الحف���اظ عل���ى 
الموارد الطبيعية المتجددة وأنه ضمن أهداف اإلرش���اد 
الزراع���ي العم���ل عل���ى إيص���ال المعلوم���ات المفي���دة 

والتقنية الزراعية الحديثة إلى المزارعين.
وفي هذا اإلطار تتعدد وس���ائل التوعية واإلرش���اد الزراعي وتأخذ س���باًل متنوعًة هدفها 
توفي���ر المعلوم���ات اإلرش���ادية الصحيح���ة للمزارعي���ن ومرب���ي الماش���ية والصيادي���ن 
والنحالي���ن وم���ن له���م اهتم���ام بالزراعة، وه���ذا ب���دوره يؤدي إل���ى توعيته���م وتطوير 
خبراتهم ومهاراتهم وتغيير س���لوكياتهم وتوجيههم إلى استخدام أحدث األساليب 

الزراعية في شتى مجاالت الزراعة.
وق���د أدرك���ت ال���وزارة أهمي���ة توفي���ر المعلوم���ة اإلرش���ادية الصحيحة من خ���الل قنوات 

اتصالية متعددة مما يؤهلهم لوضع تنافسي أفضل لتحقيق عوائد مجزية لهم.
ومن هذا المنطلق يسر وزارة الزراعة إصدار المفكرة الزراعية )الطبعة السادسة 1432ه�( 
حي���ث يجد فيها المزارع المعلومات اإلرش���ادية لمختلف عملي���ات اإلنتاج الزراعي على 
مدار العام مما سيس���اهم - بإذن اهلل تعالى - في تحقيق الهدف الذي نس���عى إليه 
جميعًا أال وهو تنمية اإلنتاج الزراعي وزيادة الدخل ورفع مس���توى المعيش���ة للمزارعين 

والمواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام.
واهلل نس���أل أن يحق���ق لبالدنا الغالية كل س���بل التقدم والرقي واإلزده���ار بقيادة قائد 
ه���ذه المس���يرة المباركة خادم الحرمين الش���ريفين عب���داهلل بن عبدالعزيز آل س���عود 
وسمو ولي عهده األمين األمير/ سلطان بن عبدالعزيزآل سعود وسمو النائب الثاني 

وزير الزراعةاألمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم اهلل وأيدهم بعونه وتوفيقه.

د/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
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اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة

يحظ������ى القطاع الزراعي بنصيب وافر من االهتمام والدعم والتش������جيع من قب������ل الدولة أيدها الله ليحقق هذا 
القطاع تطوراً كبيراً ونهضة ش������املة في التنمية الزراعية مما حتقق معه بحمد الله االكتفاء الذاتي في العديد من 

السلع االستراتيجية الهامة مثل القمح والتمور، األلبان، البيض وبعض اخلضروات.

ولقناعة معالي وزير الزراعة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بأنه ال ميكن قيام زراعة حقيقية أو مواجهة 
املش������اكل األساس������ية التي تواجه القطاع الزراعة ومايتفرع عنها من مش������اكل أخرى جانبية دون أن يكون هناك دور 
فاعل لإلرشاد الزراعي، فقد حرص معاليه على تفعيل اإلرشاد الزراعي والتعريف بدوره في تنشيط روابط التعاون 
ب������ن ال������وزارة واملزارع وتعريف امل������زارع بالدور الذي ميكن أن تقوم به الوزارة خلدمته أو يقوم به املزارع نفس������ه من 
أجل زراعة أرضه وحتس������ن إنتاجها واسترشاد املرش������دين الزراعين واالستفادة من خبراتهم حيث )إدارة اإلرشاد 
الزراعي بوزارة الزراعة( بالتنس������يق والتعاون مع اإلدارات العامة لش������ؤون الزراعة في املناطق واملديريات والفروع 
الزراعية باحملافظات. ويعني مصطلح اإلرش������اد في اللغة اإلجنليزية االمتداد أو التوصيل )Extension(، أما في 
اللغ������ة العربية فيعني التوجيه نحو اخلير والصواب. لذا فإن هذا املصطلح يعني ضمنياً توصيل العلوم الزراعية أو 
نش������رها أو التوجيه الزراعي اخلّير، في هذه الفترة مت اختصار املعلومات أدناه إلى حد كبير، وميكن التنس������يق مع 
www. إدارة اإلرش������اد الزراعي بوزارة الزراعة للحصول على معلومات أكثر من خالل موقع الوزارة على اإلنترنت

moa.gov.sa

هدف اإلرشاد الزراعي:

يهدف اإلرش������اد الزراعي إلى وضع اخلطط اإلرش������ادية وفق������اً ألحدث الطرق وإيجاد حلق������ة وصل بن مراكز 
األبح������اث الزراعية واملزارعن بهدف تعليمهم وتطوير مهاراتهم لتطبيق أس������اليب اإلنتاج الزراعي املتقدمة اعتماداً 
على أنفس������هم، وذلك س������عياً إلى زيادة حتس������ن اإلنتاج الزراع������ي  لتلبية االحتياجات احمللي������ة واحلد من الواردات 

الغذائية وزيادة دخل املزارع ورفع مستوى معيشته.

ويعتمد اإلرشاد الزراعي أساساً على ثالثة محاور مهمة وهي:

1- جهاز اإلرشاد الزراعي.

2- مراكز البحوث الزراعية )الوزارة، اجلامعات، القطاع اخلاص(.

3- املزارعون.



8

لذا فقد روعي التركيز على هذه احملاور الثالثة بقدر اإلمكان.

أواًل: جهاز اإلرشاد في وزارة الزراعة:

يشتمل جهاز اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة على الوحدات التالية:
أ - إدارة اإلرشاد الزراعي:

وتقوم بعدد من املهام وفي مقّدمتها تولي مس������ئولية اإلشراف على إدارة وتوجيه كافة اخلدمات اإلرشادية التي 
تقدمها مديريات وفروع الوزارة للمزارعن في أنحاء اململكة إضافة إلى األدوار التالية:

 حتديد املشاكل الزراعية األساسية واألولويات البحثية بالتعاون مع اإلدارات العامة لشؤون الزراعة ومديريات 
الزراعة ومراكز األبحاث الزراعية.

 تفعي������ل العالق������ة بن وزارة الزراعة واملزارعن من خالل جهاز فني تقني يتح������رك أفقياً عبر اإلدارات العامة 
لشؤون الزراعة ومديريات الزراعة والفروع التابعة لها.

 تفعيل االتصال والتعاون بن مراكز األبحاث واجلامعات واملزارعن.
 جمع املعلومات من )مراكز البحث العلمي الزراعي بعد تطبيقها على الطبيعة( وتقييمها ونقلها إلى املزارع.

 نقل التقنيات احلديثة للمزارعن لتحسن نوعية اإلنتاج وزيادة الدخل وتخفيض كلفة اإلنتاج.
 تخطيط البرامج اإلرشادية ومتابعة وتقومي تنفيذها بالتعاون مع مديريات الوزارة.

ب - أقسام اإلرشاد الزراعي في اإلدارات العامة لشؤون الزراعة ومديريات وفروع الزراعة في احملافظات:

حيث يوجد أقس������ام لإلرش������اد الزراعي في اإلدارات العامة لش������ؤون الزراعة واملديريات والفروع التابعة للوزارة 
يعمل بها عدد من املهندس������ن واملس������اعدين الفنين الزراعين وفق مهام وبرامج عمل تتم بالتنسيق فيما بن إدارة 
اإلرشاد الزراعي في الوزارة واإلدارات العامة لشؤون الزراعة ومديريات الزراعة والفروع الزراعية وفقاً للمساحة 
اجلغرافية أو املنطقة الزراعية وعدد املزارعن الذين تقدم لهم اخلدمة لضمان املس������اواة والتغطية الش������املة بن 

املناطق واحملافظات مع اعتماد التوزيع اجلغرافي والعددي للمزارعن.
ج - املرشد الزراعي:

يقوم املرشد الزراعي بالدور املباشر في تنفيذ البرامج اإلرشادية، ويعتمد جناح النشاط اإلرشادي إلى حد كبير 
على كفاءة وقدرة املرشد اإللقائية والفنية، ومن مهام املرشد الزراعي التي ميكنه القيام بها ما يلي:

1- متابعة نش������اطات املزارعن واالهتمام بخبرات القيادين منه������م والتقينات احلديثة التي قاموا بإدخالها في 
مناطق عملهم، والتعرف على نتائج اس������تخدامها بهدف تعميم الصالح منها، بالتنس������يق مع إدارة اإلرش������اد 

الزراعي، واملراكز البحثية وتشجيع تبادل املعلومات واخلبرات فيما بن املزارعن.
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2- إقامة عالقات عمل إيجابية مع اجلهات ذات العالقة بخدمات اإلرش������اد الزراعي والتعرف على نش������اطاتهم 
والتنسيق وتبادل املعلومات معهم.

3- تطوير وتنمية املهارات واملعارف الزراعية من خالل املشاركة في نشاطات التدريب ومتابعة مصادر املعلومات 
املختلفة )مجالت، نشرات، كتيبات(.

4- االحتف������اظ مبلعومات تتعلق باملوارد الزراعية )املس������احات الزراعية املس������تغلة، توزي������ع احليازات الزراعية، 
النشاطات الزراعية النباتية واحليوانية( وحتديثها بشكل مستمر.

5- إرشاد وتدريب املزارعن ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وحّل مشاكلهم.
6- املشاركة في تخطيط وتنفيذ وتقومي البرامج اإلرشادية.

ثانيًا: البحث العلمي )العالقة بني البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي(:

تتوقف فعالية خدمة اإلرش������اد الزراعي إلى حد ما على املعلومات واملعارف التي توفرها مراكز البحث العلمي 
ونق������ل التكنولوجي������ا لتميكن املزارعن من احلصول على التقنيات احلديثة املالئمة فني������اً وبيئياً واملجدية اقتصادياً 
ووسائل تطبيقها وإكسابهم املهارات الالزمة الستخدامها، وهناك تنسيق بن إدارة اإلرشاد الزراعي ومراكز البحث 
العلمي الزراعي في الوزارة واجلامعات والقطاع اخلاص لتزويد إدارة اإلرش������اد الزراعي بنتائج األبحاث الزراعية 
احلديثة والتعرف على إمكانية مش������اركة الباحثن لتحديد طرق تطبيق نتائج البحوث من قبل املزارعن. كما تقوم 
إدارة اإلرشاد الزراعي بتزويد مراكز البحوث باملشاكل التي ينبغي إجراء البحوث الزراعية للتغلّب عليها وحلها ومن 

ثم نقل هذه احللول إلى املزارعن.
ثالثًا: املزارعون :

املزارعون هم الش������ريحة املس������تهدفة في العملية اإلرشادية، وكما س������بق إيضاحه فإّن الهدف هو تعليم وتطوير 
مهارات املنتجن لكيفية تطبيق أس������اليب اإلنتاج اعتماداً على أنفس������هم ولذلك فعلى امل������زارع دور كبير في محاولة 

الوصول إلى هذا الهدف، على سبيل املثال هناك دور رئيسي ميكن أن يقوم به املزارع ويتمّثل في التالي:
1- الوصول للمرش������د ولو للمرة األولى إلعطاء عنوان إقامته أو عنوانه البريدي الس������تقبال الرسائل والنشرات 

اإلرشادية، إضافة إلى حتديد موقع مزرعته وجميع املعلومات التي تفيد كاًل من املزارع واملرشد الزراعي.
2- زي������ارة مكات������ب اإلرش������اد بالتنس������يق مع املرش������د الزراعي للحص������ول على املعلوم������ات أو املس������اعدة الفنية 

واإلرشادية.
3- حضور البرامج اإلرشادية والسعي نحو االستفادة منها في رفع مستوى مهاراته في العمل الزراعي.
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قطاع األبحاث الزراعية
أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالزراعة احمللية وعملت على تطوير أساليب الزراعة وتنمية الطاقات البشرية ومعاجلة املشاكل 
والصعوبات التي تواجه مس������يرة التنمية الزراعية ومتثل ذلك بإنش������اء مراكز للبحوث الزراعية في بعض مناطق ومحافظات 

اململكة بحيث يقوم كل مركز بنشاطات بحثية محددة يخدم املنطقة املوجود فيها واملناطق األخرى عند احلاجة.
ويقوم املركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة احليوانية بالرياض باإلشراف على مراكز األبحاث الزراعية التالية:

1 - املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء.
2- مركز أبحاث اإلبل واملراعي باجلوف.
3- مركز أبحاث تطوير البستنة بنجران.

4- مركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم.
5- مركز األبحاث الزراعية بجازان.

وميكن إيجاز أهم املهام التي تقوم بها مراكز األبحاث وفقاً ملا يلي :
<  القيام باألبحاث والتجارب التطبيقية الزراعية )النباتية واحليوانية(.

<  إجراد التجار ب الستخدام بدائل املبيدات ملكافحة اآلفات واألمراض بكافة أنواعها.
<  متابعة تدهور األراضي الزراعية وتقوميها.

<  توثيق املعلومات إلنشاء قاعدة بيانات.
<  تقدمي خدمان فنية لقطاعات الوزارة وذلك بتحليل عينات البذور واألسمدة واملياه واملبيدات واألعالف التي ترد من 

خارج اململكة وكذلك اخلضار والفواكه للتأكد من خلوها من متبقيات املبيدات.
<  عمل جتارب على املبيدات قبل تسجيلها باململكة للتأكد من فاعليتها على اآلفات أو األمراض.

ومن أهم النشاطات التي تقوم بها املراكز ما يلي :

األبحاث التطبيقية:
1-  تقوم مراكز األبحاث بعمل أبحاث كثيرة تساهم في حل املشاكل التي تواجه املزارعن والشركات الزراعية.

2- تقدمي استش������ارات وتقارير وتوصيات فنية لقطاعات الوزارة وللمزارعن والش������ركات حلل املشاكل التي تعوق مسيرة 
التنمية الزراعية.

3- املشاركة في الدورات التدريبية واإلرشادية.. حيث يشارك املتخصصن في املراكز في الدورات التدريبية لرفع كفاءة 
العاملن في قطاعات الوزارة وكذلك يش������اركون في النشاطات اإلرشادية التي تقدم للمزارعن بالتعاون مع اإلدارات 

املختصة بالوزارة.
4- القيام بفحص العينات والتحاليل املخبرية لقطاعات الوزارة واملزارعن.

5- تقدمي خدمات فحص وحتاليل العينات التي ترد من خارج اململكة من بذور وأسمدة وأعالف ملطابقتها مع املواصفات 
الدولية التي تنص عليها أنظمة الوزارة وكذلك اخلضار والفواكه للتأكد من خلوها من متبقيات املبيدات باإلضافة إلى 

فحص وحتليل العينات النباتية والترب الزراعية واحليوانية للمزارعن والشركات وتزويدهم بالتوصيات املناسبة.



13

التنمية الزراعية

أدرك������ت وزارة الزراعة أهمية التنمية الزراعية من خالل دراس������ة واقتراح وتقييم ومتابعة تنفيذ االس������تثمارات الزراعية 
ومشروعات التنمية الريفية ودعم العمل التعاوني الزراعي مبا يحقق أهداف وأغراض التنمية الزراعية املثلى.

أواًل: التنمية الريفية :
تعمل على املساهمة في إحداث تنمية زراعية ريفية مستدامة حتقق زيادة في اإلنتاجية الزراعية وتنويع األنشطة - وفق 
املوارد املتاحة - وتنمية قدرات صغار املزارعن في املناطق الريفية مبا ينعكس على رفع دخولهم وحتسن مستوى معيشتهم 
ودراس������ة أوضاع صغار املزارعن ملس������اعدتهم على التغلب على املصاعب التي تواجههم ومن مهامها العمل على تفعيل دور 
اجلمعيات التعاونية الزراعية القائمة والتشجيع على تأسيس جمعيات جديدة حتى تساهم في جتميع جهود صغار املزارعن 

لتحقيق أهدافهم االقتصادية واالجتماعية.
وفيما يلي استعراض للتنمية الريفية على النحو اآلتي:

1-   اجلمعيات التعاونية :
متابعة أنشطة اجلمعيات التعاونية الزراعية والتسويقية والسمكية في مختلف مناطق اململكة وتقدمي كافة وسائل الدعم 

املمكنة لها واملساهمة في تأسيس قاعدة معلومات عنها من حيث عددها وتوزيعها والصعوبات التي تواجهها.

2- تنمية صغار املزارعني :
متابعة ودعم أنشطة صغار املزارعن ومربي املاشية وصيادي األسماك واقتراح كافة الوسائل الالزمة لدعم وتطوير هذا 
القطاع بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حيث مت عقد العديد من الندوات التوعوية واإلرشادية وكذلك 

برامج التدريب املتنوعة لصغار املنتجن إضافة إلى استكمال الرؤية املستقبلية للتنمية الزراعية الريفية في اململكة.

ثانيًا : االستثمار الزراعي:
دراسة وتقييم مشاريع اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني املقدمة للوزارة بغرض احلصول على التراخيص الزراعية 
وفق الضوابط املنظمة لالستثمار الزراعي في اململكة حيث يتم إصدار التراخيص استناداً إلى األهداف االستراتيجية للخطط 
التنموي������ة للقط������اع الزراعي في اململكة من خالل تنويع القاعدة اإلنتاجية بزيادة اإلنتاج الزراعي مع التركيز على االس������تغالل 
األمثل للموارد الطبيعية واحملافظة عليها وحتس������ن الكفاءة االقتصادية والتس������ويقية الزراعية، واستنادا لهذه األهداف فقد 
توقف الترخيص للمش������اريع الزراعية التي تتضمن محاصيل تس������تهلك كميات عالية من املياه في حن يتم الترخيص إلنتاج 

احملاصيل الزراعية ذات االستهالك األقل من املياه خاصة التي تتمتع اململكة مبيزة نسبية في إنتاجها .

1- املشاريع املتخصصة:
استقبال طلبات املستثمرين في مجاالت الزراعة احملمية واخلضار املكشوفة والدواجن بأنواعها واملسالخ وتربية األبقار 
إلنتاج األلبان وتسمن العجول وزراعة النخيل واحلمضيات وكذلك مشاريع زراعة األنسجة ودراسة هذه الطلبات بالتنسيق 

مع اإلدارات العامة لشؤون الزراعة في مناطق اململكة وكذلك أيضاً مع اإلدارات املعنية بالوزارة.

2- تقييم املشاريع :
تقييم دراس������ات اجلدوى الفنية واالقتصادية املقدمة من قبل املس������تثمرين متهيداً إلص������دار الترخيص الالزم ومخاطبة 
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صندوق التنمية الزراعية للتمويل واإلقراض.

3- التسجيل واملتابعة:
تس������جيل كافة املشاريع الزراعية املرخصة عن طريق احلاسب اآللي والتنس������يق مع اإلدارات واملديريات والفروع ملعرفة 

املشاريع املنفذة وإعداد املقارنات الالزمة.

4- االستثمار السمكي :
اإلشراف على مشاريع االستثمار السمكي في منطقة جازان وسهول تهامة واستقبال طلبات املستثمرين وحتديد املواقع 

وإصدار التراخيص الالزمة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة وذلك وفق الضوابط احملددة.

أهم إنجازات التنمية الزراعية:
نظراً لعدم توفر دراس������ات مس������بقة ع������ن التنمية الزراعية الريفية ف������ي اململكة فقد بدأت الوزار ف������ي التركيز على هذا 
اجلانب املهم من خالل إعداد دراسات مسحية على مختلف مناطق اململكة حيث استطاعت - بحمد الله - استكمال الرؤية 
املس������تقبلية للتنمية الزراعية الريفية والتي تتضمن العديد من احملاور واألهداف والبرامج واملشروعات املتنوعة التي سوف 
تساهم في دعم مسيرة التنمية الريفية في اململكة ومن اإلجنازات أيضاً املساهمة في رفع مستوى القدرات لدى العديد من 
العاملن لدى الوزارة واجلمعيات التعاونية واملس������اهمة في رفع الكفاءة اإلنتاجية لصغار املنتجن ومربي املاش������ية ومزارعي 
الذرة الرفيعة واملرأة الريفية في منطقة جازان، إضافة إلى ما قامت به الوزارة من تبني بعض اجلمعيات التعاونية الزراعية 
ودعمها في كافة النواحي الفنية واملادية وإعداد الدراس������ات الالزمة لها. وتنفيذ ورش عمل في مختلف مناطق اململكة في 
مجاالت التنمية الريفية إضافة إلى االنتهاء من إعداد دليل إرش������ادي ش������امل ومتكامل عن اجلمعيات التعاونية الزراعية في 

اململكة فضاًل عن تنظيم رحالت دراسية خارجية متنوعة في مجال التنمية الريفية.
1- الترخيص ل�� )11950( مش������روعاً زراعياً متخصصاً في مجاالت اإلنتاج النباتي. ومش������اريع أخرى متخصصة 
في مشاريع اإلنتاج احليواني. ومشاريع النعام واملسالخ وغيرها، أما بالنسبة ملشاريع االستزراع السمكي التي 
تخضع إلشراف هذه اإلدارة فهي )44( مشروعاً لتربية الروبيان منها )23( مشروعاً في منطقة مكة املكرمة 

و)19( مشروعاً في منطقةجازان و )مشروعن( مبنطقة عسير.
2- نظمت إدارة التنمية الزراعية ممثلة بش������عبة االس������تثمار الزراعي ورش������ة عمل عن الزراعة احملمية واشتملت 

الورشة على برنامج علمي متكامل لتنمية وتطوير الزراعة احملمية.
3- مت إعداد مذكرة مرجعية متكاملة حتتوي على أهم عناصر إعداد استراتيجية للزراعة احملمية في اململكة.

4- عق������د وتنظيم االجتماعات اخلاصة بتطوير قطاع الدواجن في اململكة حيث توصلت إلى اإلطار العام املثالي 
الستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في اململكة.

5- جاري العمل في إعداد دراسة للتأمن التعاوني لقطاع الدواجن في اململكة.
6- جاري العمل بإعداد كتاب دليل االستثمار الزراعي في اململكة العربية السعودية.
7- إعداد ضوابط ومعايير منح العمالة الالزمة لتشغيل املشاريع الزراعية املرخصة.

8- عمل زيارات ميدانية مس������تمرة للمش������اريع الزراعية املتخصصة والشركات الزراعية وإعداد التقارير الالزمة 
بغرض تفعيل جانب املتابعة لهذه املشاريع.
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المسميات المحلية الشائعة.. وما يقابلها
اخلـــضـــــــــروات :

اإلسم احمللياإلسم
طماط - قوطة - أحمر - بندورةطماطم
حبحب )جح(بطيخ
جراوة- فاسخ - خربز - جروشمام
رقابي - قرع أخضر - قرع جندي - دبةيقطن

دبة أو قرع - بصراوية - مصري.قرع عسلي
حبحر - شطة - بسباس - درازفلفل

أسودباذجنان 
جزر ميانيبطاطا حلوة

طروحقثاء
لوبي - دجرلوبيا

زهرةقرنبيط
ملفوفكرنب

 الــفــاكـــهـــــــة:
اإلسم احمللياإلسم

الليم - خشخاشالنارجن
فركسخوخ
حماطتن

بخارىبرقوق
قعقعجوز - عن اجلمل

ليمون شعيريليمون أضاليا
أكادينياالبشملة

برشوميتن شوكي
تكعيبة العنب - عريشة العنبتكعيبة العنب

املناسيب - العيدان - األوتادالعقل )جمع عقلة(
اللوميالليمون
قنو - عذقسباطة

فحل - فحالذكر النخل
وبار - لقاح - ُقّمححبوب اللقاح في النخل

النباتات - الغرساتالشتالت
احلكيرة - البقيل - خافوراملشتل

ودي - فرخ - نبتفسيلة النخيلة
توبيرتلقيح

العروقاجلذور
البريضالبرعم
املصدر : املفكرة الزراعية، الطبعة اخلامسة
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محاصيل احلقل :
اإلسم احمللياإلسم

جت - قضببرسيم
ذرة حبشي - حبشيةذرة شامية
ذرة بيضاء - بسيسةذرة رفيعة

عيش - برقمح
شمسي - حب شمسي - دوار الشمسدوار الشمس

العمليات الزراعية:
اإلسم احمللياإلسم

رغث - إثارة األرض )تخريش( - حرث األرض - ندارعزق األرض
ختامتغطية البذور في احلوض

شق - فاق - مشعابخط
توتن - تتين - تزرير - تلقيحتطعيم
تقصيص - قشيرة - تشذيبتقليم

تغريب احلشائش - تبنية احلشائش - تعشيبتنقية احلشائش
تشتيل - تقويرنقل الشتلة لألرض

نطرحنزرع
قصبة - شرب - روبهحوض
بذر - بذورتقاوي
دواسدراس
املسحاة - الصخن - احلدومالفاس

دمن - دمالسماد بلدي
سماد صناعي - سماد خارجيسماد كيماوي
تعديل النخيل - تعديل العذوقثنى العراجن

جدا النخيل - صرام النخيلجمع ثمار النخيل
رية مسحةرية خفيفة
رية غزيرةرية متلية

حصاد القمح - صرام القمححصاد القمح
قنطرة - ساقيقناة الري

السخنرية احملاياة
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احملراث - اللوما - احملرثةاحملراث
تبريك - تنوميترقيد
دمس - مساواةتسوية

الكالةجانب اخلط - الريشة
متشيق األرضحتضير األرض - جتهيز

تلحيفرد التراب على الكالة حول النبات
زبر الشجرة بالتراب - جتميع التراب حول جذع الشجرةالتحضن حول جذع الشجرة

تخصيل الشتالتخف الشتالت
صريفةمصدات رياح مؤقتة

عفاف - جريدلتراكتور التسوية
تخضير النخيل - حتميلالزراعة بن النخيل

حيالةاألرض التي زرعت سابقاً
قليببئر

عقمحاجز من التراب
جردة - وجمةأرض بور

جادةطريق بوسط املزرعة
خراف - قطفجني الرطب

جدادقص العروش في النخيل

اخلناصرالسواقي الصغيرة

اخلارق - هماج - الشيول - دقاقاحلفار اآللي

القراح - احللواملاء العذب
التشويك - جتنيمإزالة أشواك النخيل

التكريبإزالة الكرب في النخيل
التركيبربط العذق بسعف النخلة بعد عقد  الثمار

باطن - شعيبوادي كبير
شعيبوادي صغير

لَْيخرطوم
األرض الهبرةاألرض اخلصبة
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أمراض احليوان:
اإلسم احمللياإلسم

أبو خشومتسمم دموي

أبو لسان/ الهدب - حويرشاحلمى القالعية

منلة - طنبالدودة الكبدية

وقشجرب

مجدره - القطبة - قرحةجدري الضأن

أبو رمح - الفشةااللتهاب الرئوي البلوري في الضأن واملاعز

الطبيلة - األكولالطفيليات اخلارجية

أبو ثعابيل - أبو رقاب - أبو قلوبتسمم معوي

نحازالتهاب رئوي في اجلمال

شمالديدان معوية

نذرالتهاب ضرع

غالث - مسعورداء الكلب - الصرع

أبو لغابيبمرض جونز 

الهويجر - عصام - ملاثالتهاب املفاصل )والعرج(

النفاخ - الغثةالتخمة

مسلمة - ذراقإسهال

إكتام - يبوسةإمساك

دبابالهيام

الطبيلةزهري الدجاج

أبو رقيبةالنيوكاسل في الدواجن
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اآلفات احلشرية للمزروعات:
اإلسم احمللياإلسم

أبو رماد - مجدرحشرة النخيل القشرية
رقط - قمل - جربحشرات قشرية

سروديدان
حتتدودة البلح

صرفةدودة ورق الكرنب
احلويتةالدودة القارضة
املسمار - معندودة ثمار الرمان
سرو الليم - العنقردودة أوراق املوالح

دباس - عسال - دبساملن
غبيرة - أبو غبيراألكاروس

نقاز - تعقيد - زجنبيل - أبو عريج - جدمةنيما تودا )ديدان ثعبانية(
طيرةذبابة القرعيات

جعل - النعيجة - شلولوحفار ساق النخيل
شعواط - حريشة - خشيرةخنفساء القثاء
الفساية - خنفسالبقة السوداء
قملالبقة اخلضراء

جارشالنطاطات
باروشسوسة الطلع

القارص - صاك - ذبابة حمراء - املسمارذبابة ثمار القرعيات
حشرة قطنيةبق دقيقي

عسيلةبق العنب الدقيقي
ربية - األرضة - سحيكةمنل أبيض

احلميراءاخلنفساء احلمراء
الالفة - الشلواطسوسة ورق البرسيم
ذرنوح - قبانبق احلبحب )البطيخ(

قعس - قعران - جعبوالنمل الكبير
شلواطثاقبة أوراق املوالح

العنجوشاحلفار
سرو - صرفدودة ثمار الطماطم
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أمراض النبات:
اإلسم احمللياإلسم

صفار - جزارمرض الصدأ

باسويدمرض التفحم

وجامانحناء القمة في النخيل

كرمشة -كرماشجتعد األوراق

خرمان - رمادتفحم الذرة الرفيعة

الرمادة - مليحةبياض القرعيات الدقيقي

لطعةالبياض الدقيقي في اخلوخ

الغراءمرض التصمغ

خمجتعفن اجلذور

اجلذامموازييك الطماطم

حتتتساقط الثمار

املوت - انقازأمراض الذبول

احلمرةالتبقع البني على الفول

جدريالتفحم الكاذب على أوراق النخيل

الفغو - الرماد - الطفيانالبياض الدقيقي على العنب

قاشعجتعد أوراق الطماطم

السقم - ذريقصدأ القمح األصفر

هبالندوة الطماطم )اللفحة(

تبقع اجلحاالنثراكنوز
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النحـــــــــــــل:
اإلسم احمللياإلسم

امللكة - الشيخةملكة النحل

املاخورذكر النحل

العيدان - العودخلية النحل البلدية

أسماء أخرى:
اإلسم احمللياإلسم

املزارع - احلرفيالعامل

الطرثوث - الذانونالهالوك

الدباية الصفراءاحلامول

طامنواطي - منخفض

اخلفان الكبريت األصفر

السرطانات )النموات اجلديدة التي تنمو حتت منطقة 
الطارق - املطرقالتطعيم في الشتالت(

هوريةصندوق التعبئة

الداللالوسيط في البيع

ثيل - جنم - زيلجنيل

بخشة - جنينةحديقة
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الجمعيات التعاونية الزراعية
مقدمة:

تعتبر اجلمعيات التعاونية الزراعية إحدى الوس������ائل الهامة لرفع املس������توى االقتصادي واالجتماعي للمزارعن 
وذل������ك من خالل دورها في حتقيق التنمي������ة الريفية عموماً والتنمية الزراعية على وجه اخلصوص حيث تس������اهم 
اجلمعيات التعاونية الزراعية في حتسن األداء اإلنتاجي وخفض التكاليف وزيادة الدخل وبالتالي حتسن مستوى 
املعيش������ة للعاملن في هذا القطاع وهذا ما حتقق في العديد من الدول التي لديها أنظمة تعاونية قادرة على تلبية 

االحتياجات املختلفة للمزارعن.
تعريف اجلمعيات التعاونية الزراعية:

يقص������د بها تلك اجلمعي������ات التي يتحد فيها املزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على املش������كالت االقتصادية 
واالجتماعية التي تعترضهم من حيث توفر مستلزمات اإلنتاج املختلفة وخفض تكاليفه وتسويق املنتجات الزراعية 

وتأدية اخلدمات االجتماعية لهم وفقاً للمبادئ التعاونية.

أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية:
تنب������ع أهمية اجلمعيات التعاونية الزراعية من كونها اآللية املناس������بة لتحقيق أه������داف التنمية الزراعية الريفية 
ومنها املساهمة الفاعلة في  تفعيل دور األفراد في املناطق الزراعية الريفية من خالل تقدمي املنفعة  للمزارعن.

ولذا فإن اجلمعيات التعاونية الزراعية تعمل على إفادة نسبة عظمى ممن يعملون في القطاع الزراعي من خالل 
م������ا تقدمه اجلمعية ألعضائها املزارعن من خدمات مثل توفير مس������تلزمات اإلنتاج كالبذور واألس������مدة واملبيدات 
وكذلك أجهزة الري وتوفير الورش اخلاصة بصيانة اآلالت واألجهزة الزراعية احلديثة إضافة إلى حتس������ن وتقليل 
تكالي������ف اخلدم������ات الزراعية وكذلك دورها في إيجاد قنوات تس������ويقية يتم من خاللها تصري������ف اإلنتاج الزراعي 

بأسعار مناسبة وهذا ينعكس على زيادة الدخول وحتسن األحوال املعيشية للمزارعن األعضاء.

الشروط التي يجب توافرها إلنشاء الجمعية التعاونية:
تنشأ اجلمعيات التعاونية كنتيجة طبيعية لتضافر مجموعة من العوامل التي بدونها ال ميكن أن تظهر التعاونية 
ومت������ارس عملها بالش������كل املطلوب والتعان كما هو معروف وليد احلاج������ة ودون أن تكون هناك حاجة واضحة تبرر 
قيام اجلمعية التعاونية فلن يُْقِدم األفراد على التعاون ومن الش������روط التي يلزم توافرها إلنش������اء اجلمعية التعاونية 

ما يلي:
1 - الهدف املشترك للمتعاونني:

ويعني هذا أن يكون هناك حاجة فعلية تدفع األفراد للتعاون فيما بينهم في س������بيل حتقيقها، ويجب أن تتصف 
هذه احلاجة بالدميومة واالس������تمرار كاحلاجة لإلس������كان وتس������ويق املنتجات الزراعية واحلصول على مستلزمات 

املصدر : إدارة التنمية الزراعية
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اإلنت������اج الزراعي وغيرها من اجلوانب امللحة األخرى. فعدم اتص������اف احلاجة بالدميومة واتصاف الهدف باملؤقت 
نوا اجلمعية  س������يترتب على ذلك فشل اجلمعية التعاونية عند زوال الظرف الذي استدعي األفراد أن يتجمعوا ويَُكوِّ
من أجله. والبد أن تتصف األهداف بالدقة عند صياغتها، وأن يتم حتديد الطريقة أو اآللية التي ستتبع في إجناز 

األهداف مع توفير اإلمكانات املادية والبشرية املطلوبة إلجنازها.
 2- الرغبة في التعاون بني أفراد املجتمع:

ويتطلب ذلك االتصال بأفراد املجتمع من قبل من يحملون الفكرة التعاونية ومحاولة إقناع أفراد املجتمع بالعمل 
على حتقيق أهدافهم املش������تركة من خ������الل االنضمام جلمعيات تعاونية متخصصة لتحقي������ق تلك األهداف، ويلزم 
أن تتضم������ن عملية االتصال بيان اإليجابيات التي ميك������ن أن يحققها األفراد عند عملهم متعاونن إلجناز أهدافهم 

املشتركة وفي املقابل بيان السلبيات الناجتة عن عدم التعاون ومحاولة كل منهم حتقيق هذه األهداف مبفرده.
3 -  االستفادة من التجارب التعاونية السابقة:

متثل التجارب التعاونية الس������ابقة رصيداً هاماً يجب االس������تفادة منه، فاجلمعيات التعاونية الناشئة أو احلديثة 
يتوقف جناحها على مدى االس������تفادة من جتارب العمل التعاوني الس������ابقة احمللية منه������ا والدولية وذلك من خالل 
االستفادة من عوامل النجاح لدى اجلمعيات التي استطاعت حتقيق مستويات جيدة من النجاح في خدمة أعضائها 
ومجتمعاتها احمللية، وكذلك دراسة األسباب التي أدت لفشل بعض التجارب التعاونية ومحاولة جتنب هذه األسباب 

وعدم تكرارها.
 4-  االستفادة الكاملة من وسائل الدعم املتاحة للتعاونيات:

حتظ������ى التعاونيات في كثي������ر من البلدان النامية بدعم حكومي وفي اململكة العربية الس������عودية يش������مل الدعم 
احلكومي اإلعانات التي متنح للتعاونيات في صور مختلفة والقروض التي ميكن للتعاونيات احلصول عليها بشروط 
ميسر )وبدون فوائد( باإلضافة إلى الدعم الفني. ، واجلمعيات الناجحة هي التي لديها القدرة على االستفادة من 
كافة وسائل الدعم املتاحة للتعاونيات حيث أن ذلك يساهم بشكل إيجابي في االرتقاء مبستوى اخلدمات واألنشطة 

التي تقدمها اجلمعيات التعاونية ألعضائها.
 5-  أن تكون الفوائد الناجتة عن العضوية أكبر أو تفوق ما يترتب على االنضمام للجمعية:

ويعن������ي ه������ذا أن تزي������د القيمة الفعلي������ة للخدمات الت������ي يحصل عليها املنتس������ب للجمعية عن قيم������ة ما يدفعه 
للجمعية.

خطوات تأسيس اجلمعيات التعاونية الزراعية:
1- يجتمع أصحاب املبادرة فيما بينهم للوصول إلى رؤية وهدف مشترك لتحديد ما يلي:

 أه��������������داف اجل���م���ع���ي�����������������������������ة.
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 ن�������������������������وع اجل���م��ع��ي���������������������������������ة.

 نطاق عملها )املنطقة اجلغرافية(.

 أسماء طالبي تأسيس اجلمعي�������ة.
2- يت������م تق������دمي طلب لوزارة الش������ئون االجتماعية أو ألح������د فروعها في املناطق أو احملافظ������ات يبن فيه رغبة 
أصحاب الطلب في إنش������اء جمعية تعاونية ويوضح من خالله أه������داف اجلمعية املقترحة ومنطقة خدماتها 
ويكون الطلب عادة بتوقيع أحد األشخاص الذي يتم تفويضه نيابة عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة 

منهم، على أن يرفق بالطلب بيان بطالبي تأسيس اجلمعية.
3- بعد ورود الطلب إلدارة اجلمعيات التعاونية في وزارة الش������ئون االجتماعية يتم الترتيب مع أصحاب الطلب 
لالجتماع بهم ومناقشة فكرة اجلمعية معهم للوقوف على مدى توفر عوامل جناحها، حيث يتم إعداد تقرير 
أولي لطلب تأس������يس اجلمعية متضمناً إيضاح أهداف اجلمعية والصعوبات التي يواجهها طالبي التأس������يس 

ومرئيات فريق الزيارة على الطلب.
4- بعد دراسة التقرير من قبل اإلدارة املختصة بوزارة الشؤون االجتماعية وتوفر القناعة بجدوى قيام اجلمعية 

يتم العرض ملعالي الوزير بطلب املوافقة املبدئية على فكرة اجلمعية واستكمال خطوات تأسيسها.
5- يت������م مخاطبة اجله������ات احلكومية احمللية ذات العالقة )اإلمارة - املركز - صندوق التنمية الزراعية - وزارة 

الزراعة إذا كانت اجلمعية املقترحة زراعية( وذلك ملعرفة وجهة نظرهم حول قيام اجلمعية.
6- بعد ورود وجهات نظر اجلهات ذات العالقة يتم التنس������يق مع طالبي التأس������يس لتعبئة مس������وغات التسجيل 
النظامية وهي ثالث نس������خ من كل من )طلب التس������جيل - عقد التأس������يس - الالئحة األساس������ية للجمعية( 
يص������ادق عليها من فرع وزارة الش������ئون االجتماعي������ة التي تقع اجلمعية مبنطقة إش������رافه ويطلب من طالبي 

التأسيس تقدمي حملة مختصرة عن أنشطة اجلمعية املقترحة.
7- بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل يتم تعميد املؤسسن بجمع رأس املال وإيداعه بأحد البنوك وموافاة 

جهة اإلشراف بشهادة بنكية متثل الرصيد النهائي ملا مت جمعه من رأس املال.
8-  بعد ذلك يتم العرض ملعالي وزير الشئون االجتماعية بطلب املوافقة على تسجيل اجلمعية ثم تعطى شهادة 
ويتم اإلعالن عن تس������جيلها في اجلريدة الرس������مية وبذلك تكتسب اجلمعية الشخصية االعتبارية وتبدأ في 

مزاولة أنشطتها وتقدمي خدماتها للمنتفعن منها.
اإلعانات والتسهيالت املقدمة للجمعيات التعاونية الزراعية:

تقدم الدولة العديد من احلوافز للقطاع الزراعي التعاوني اس������تناداً إلى أهمية هذا القطاع ولدوره املأمول في 
تنمية املجتمعات الريفية اقتصادياً واجتماعياً.
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وق������د تنوعت احلوافز املقدم������ة من جانب الدولة للجمعيات التعاونية الزراعية حيث ش������ملت تخصيص أراضي 
مناس������بة بأجور رمزية إلقامة بعض األنشطة اخلاصة باجلمعيات التعاونية الزراعية إضافة إلى تشجيع اجلمعيات 
ر منتجات أعضائها من املزارعن من خالل دعم عمليات نقل املنتجات وإقامة املعارض الزراعية وكذلك  التي تُصدِّ

تسهيل إجراءات استيرادها الحتياجات املزارعن من مستلزمات اإلنتاج املختلفة.
ويتناول هذا اجلزء اإلعانات والتسهيالت التي تقدمها وزارة الشئون االجتماعية للجمعيات التعاونية وذلك على 

النحو التالي:
أ - إعانة تأسيس ملرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها ملساعدتها في نفقات التأسيس على أن ال تزيد على )٪20( 

من رأس مال اجلمعية وقت التسجيل.
ب - إعانة بناء مقر للجمعية ملزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن ال تزيد على )50٪( من التكاليف املقدرة للبناء 

موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ.
ج - إعانة مستودعات للجمعية وذلك إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها 

مبا ال يزيد على )50٪( من تكاليف املشروع.
د - إعانة مخاطر وذلك إذا تعرضت اجلمعية خلسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة مبا ال يزيد عن )90٪( من 

اخلسارة.
ه������� - إعان������ة إدارة وذلك عندما تعّن اجلمعية مديراً س������عودياً متفرغاً ألعمالها تتناس������ب كفاءته ومؤهالته مع 
النشاطات التي تؤديها اجلمعية على أن ال تتجاوز اإلعانة نسبة )50٪( من راتبه الشهري ملدة ثالث سنوات 

ويجوز متديدها لسنوات أخرى مبوافقة وزير الشئون االجتماعية.
و - إعانة مجلس إدارة وذلك إذا انتظمت اجتماعات املجلس حيث يجب أن ال تقل عن )اثني عشر( اجتماعاً في 

السنة الواحدة مبا ال يتجاوز )20٪( من األرباح السنوية للجمعية مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
ز - إعانة تشغيل وذلك عند متلك اجلمعية ما ال يقل عن ثالث آالت ميكانيكية ال تنقطع عن العمل في منطقة 
خدمات اجلمعية أكثر من ثالثة أش������هر خالل الس������نة مبا ال يتجاوز )50٪( من متوس������ط مرتبات ثالثة من العاملن 

على اآلليات.
ح - إعانة تدريب وذلك عند اش������تراك أحد أعضاء اجلمعية أو العاملن بها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤمتر 
ف������ي مج������ال التعاون داخل اململكة أو خارجها. وحتدد اإلعانة مب������ا ال يتجاوز )90٪( من التكاليف على أن ال 

تتحمل وزارة الشئون االجتماعية تكاليف أكثر من شخصن في السنة الواحدة.
ط - إعانة محاسبية للجمعية في احلاالت اآلتية:

1-  عندم������ا تتفق اجلمعية مع أحد مكاتب احملاس������بة املس������جلة رس������ميا للقيام مبراجعة حس������اباتها اخلتامية 
وميزانياته������ا العمومية على أن حتدد اإلعانة مبا ال يزيد على )50٪( من التكاليف املتفق عليها ملدة س������نتن 
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ويجوز حتديدها مبوافقة وزير الشئون االجتماعية على أن ال تزيد عن )25٪( من التكاليف.
2-  عندما تقوم اجلمعية باالتفاق مع محاسب لديه اخلبرة مبا يتفق وحاجتها على أن حتدد اإلعانة مبا ال يزيد 

عن )50٪( من مرتبه ملدة سنتن ومبا ال  يزيد عن )25٪( للسنة الثالثة.
ي - إعانة دراسات وبحوث بنسبة ال تزيد عن )50٪( من التكاليف.

ك -  إعانة مس������اعدة فنية لتطوير أعمال اجلمعية ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي وزارة الشئون االجتماعية 
بالعمل لدى اجلمعية ملدة محددة.

بيان باجلمعيات التعاونية الزراعية والسمكية املسجلة حاليًا في اململكة العربية السعودية

العنوانرقم قرار التسجيل وتاريخهاسم اجلمعيةم

1
اجلمعية التعاونية الزراعية باملدينة 

املنورة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( 

املدينة املنورةوتاريخ 1383/1/26ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( اجلمعية التعاونية الزراعية بعنيزة2
عنيزةوتاريخ 1384/1/11ه�

3
اجلمعية التعاونية الزراعية بربيعة 

ورفيدة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

أبها - ربيعة ورفيدةوتاريخ 1389/5/10ه�

4
اجلمعية التعاونية الزراعية 

بالبدائع
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

القصيم - البدائعوتاريخ 1389/8/22 ه�

5
اجلمعية التعاونية الزراعية بحريق 

الوشم
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

شقراء - حريق الوشم وتاريخ 1390/9/9ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية باخلرج6
اخلرج وتاريخ 1393/1/28ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية بنجران7
جنران وتاريخ 1393/1/28ه�

8
اجلمعية التعاونية الزراعية بينبع 

النخل
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

ينبع النخل وتاريخ 1393/1/28ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية بالدلم9
الدلم - اخلرج وتاريخ 1393/1/28ه�

10
اجلمعية التعاونية الزراعية 

بالقويعية
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

القويعية وتاريخ 1393/1/28ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية بتيماء11
تيماء وتاريخ 1393/1/28ه�

املصدر : وزارة الشؤون االجتماعية
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12
اجلمعية التعاونية الزراعية بسراة 

عبيدة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

أبها - سراة عبيدة وتاريخ 1393/1/28ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية باألبواء13
املدينة املنورة - األبواء وتاريخ 1393/1/28ه� 

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(اجلمعية التعاونية الزراعية بخليص14
جدة - خليص وتاريخ 1394/2/1ه�

15
اجلمعية التعاونية الزراعية 

باألحساء
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون(

األحساء - املطنقة الشرقية وتاريخ  1395/3/21ه�

16
اجلمعية التعاونية الزراعية بوادي 

السرحان
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( 

القريات - وادي السرحانوتاريخ 1403/5/13ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( اجلمعية التعاونية الزراعية بالدمام17
الدماموتاريخ  وتاريخ 1405/10/7ه�

18
اجلمعية التعاونية الزراعية 

بالبطن
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )1018( 

بريدة - البطنوتاريخ 1407/11/15ه�

19
اجلمعية التعاونية الزراعية 

بالصغوى
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )4268( 

حائل - الصغويوتاريخ 1412/9/13ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( اجلمعية التعاونية الزراعية بجيزان20
جيزانوتاريخ 1401/2/22 ه�

21
اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن 

الرياضسجلت برقم )195(باململكة

22
اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن 

بعسير
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم 
عسير)64010/6/ش( وتاريخ 1427/9/3ه�

23
اجلمعية التعاونية ملنتجي التمور 

باململكة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم 

املدينة املنورة)33669( وتاريخ 1422/9/9ه�

24
اجلمعية التعاونية الزراعية بأحد 

املسارحة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )29208/6 

أحد املسارحةش( وتاريخ 1426/6/13ه�

25
اجلمعية التعاونية الزراعية بوادي 

الدواسر
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )5928/ش( 

وادي الدواسروتاريخ 1426/11/13ه�

26
اجلمعية التعاونية الزراعية 

التسويقية بحائل
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم 
حائل)14609/6/ش( وتاريخ  1427/2/25ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم جمعية النخلة التعاونية باألحساء27
االحساء)33180/6/ش( وتاريخ 1428/4/6ه�

28
اجلمعية التعاونية ملنتجي 

البطاطس باململكة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )82030( 

حائلوتاريخ  1428/9/19ه� 
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سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )9271( اجلمعية التعاونية للنحالن بالباحة29
الباحةوتاريخ  1429/2/2ه�

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )102103( جمعية القمح التعاونية30
الرياضوتاريخ 1429/11/21ه�

31
اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن 

بجازان
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )70932( 

جازانوتاريخ  1430/7/12ه�

32
اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن 

مبكة املكرمة
سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )99240( 

مكة املكرمةوتاريخ  1430/10/21ه�

بريدة-جمعية منتجي التمور بالقصيم33

جدة-اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن34

اجلمعية التعاونية لصيادي 35
األسماك بصفوى

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( 
وتاريخ 1401/12/29 ه�

املنطقة الشرقية - صفوي - 
سوق السمك

اجلمعية التعاونية لصيادي 36
األسماك بثول

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )بدون( 
جدة - ثولوتاريخ  1403/11/27 ه�

اجلمعية التعاونية لصيادي 37
األسماك بأملج

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )327( 
تبوك - أملج - أمام امليناءوتاريخ  1408/4/15ه�

جمعية الصيادين االجتماعية 38
مبنطقة مكة املكرمة

سجلت مبوجب قرار معالي الوزير رقم )112724( 
جدةوتاريخ  1430/11/28ه�
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بيان باجلمعيات التعاونية متعددة األغراض التي متارس نشاطًا زراعيًا

العنواناسم اجلمعيةم

القرياتاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالقريات1

اجلوفاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باجلوف2

القصيماجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالبرود3

األفالجاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باألفالج4

العالاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالعال5

القصيماجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالدليمية6

املجمعةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باملجمعة7

الزلفياجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالزلفي8

الرياض - عشيرة سديراجلمعية التعاونية متعددة األغراض بعشيرة سدير9

خيبر - املدينة املنورةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بخيبر10

تبوكاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بتبوك11

احلجر - املدينة املنورةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باحلجر12

القصيماجلمعية التعاونية متعددة األغراض برياض اخلبراء13

الرياضاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالبرة14

حائلاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بحائل15

حوطة بني متيماجلمعية التعاونية متعددة األغراض بحوطة بني متيم16

اجلوف - طبرجلاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بطبرجل17

حريق اجلنوباجلمعية التعاونية متعددة األغراض بحريق اجلنوب18

املدينة املنورةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي الفرع19

املدينة املنورةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باجلديدة20

الشرقيةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض لتسويق البيض والدجاج21

جازان - صامطةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بصامطة22
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جازاناجلمعية التعاونية متعددة األغراض بجازان23

الرياض - ثادقاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بثادق24

القرياتاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي السرحان25

الرياض - مليحاجلمعية التعاونية متعددة األغراض مبليح26

القصيم - الرميثيةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالرميثية27

القصيم - املذنباجلمعية التعاونية متعددة األغراض باملذنب28

الطائف - أبو راكةاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بأبو راكة - الشالوي29

مكة املكرمة - رابغاجلمعية التعاونية متعددة األغراض باألبواء30

القنفذة - القوزاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي يبة - احلبيل31

 الطائف - دغيبجة اجلمعية التعاونية متعددة األغراض بدغيبجة32

النماص - حلباءاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالغرة33

وادي بن هشبلاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بروضان السليل34

عسيراجلمعية التعاونية متعددة األغراض بالشيق35

عسير - مركز وادي بن هشبلاجلمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي بن هشبل36

جنران - وادي قطناجلمعية التعاونية متعددة األغراض بوادي قطن37
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صندوق التنمية الزراعية

نشأة الصندوق:
تأس������س صن������دوق التنمي������ة الزراعية عام 1382ه� مبوجب املرس������وم امللك������ي الكرمي رقم )58( الص������ادر بتاريخ  
1382/12/3ه� مبس������مى البنك الزراعي العربي السعودي ليكون مركزاً ائتمانياً حكومياً متخصصاً لتمويل مختلف 
مجاالت النش������اط الزراعي وقد باش������ر الصندوق أعماله في عام 1384ه�، ومتلك الدولة رأسماله ويرسم سياسته 
مجل������س إدارته حس������ب نظامه ولوائحه األساس������ية. وقد صدرت موافق������ة مجلس الوزراء بالق������رار رقم 24 وتاريخ  
1430/1/29ه�������، واملصادق عليه باملرس������وم امللكي رقم )م/9( وتاريخ 1430/2/1ه������� بتحويل نظام البنك الزراعي 

العربي السعودي إلى نظام صندوق التنمية الزراعية.
األهداف العامة للصندوق:

يقدم صندوق التنمية الزراعية القروض والتس������هيالت االئتمانية الالزمة للمس������اعدة في تنمية وإنعاش الزراعة 
وذلك حتقيقاً لألهداف التالية:

1(  توفير الس������يولة النقدية املطلوبة لتأمن مس������تلزمات اإلنتاج الزراعي من املكائن واملضخات وبعض املعدات 
الزراعية واألس������مدة والبذور والغروس������ات وحفر اآلبار واملدرجات اجلبلية والبي������وت احملمية وخاليا النحل 
احلديثة »الجنس������تروث« وكذلك متويل مش������اريع الدواجن واملس������الخ اآللية واأللب������ان واخلضر والصناعات 

الزراعية وغيرها من املشاريع املتخصصة في مجاالت اإلنتاج النباتي واحليواني والسمكي والدواجن.
2(  العمل على زيادة الرقعة الزراعية.

3(  تنمية الثروة السمكية، وذلك مبنح قروض لقوارب الصيد ومستلزماتها ومشاريع الربيان واألسماك.
4(  تنمية الدخل الوطني وذلك عن طريق:

أ - رفع الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الزراعي بوجه عام.
ب - زي������ادة املوارد االقتصادية الزراعية وتنميتها ورفع معدالت التنمية الزراعية وذلك باس������تخدام األس������اليب 

العلمية والتكنولوجيا احلديثة.
ج - تصنيع املنتجات الزراعية.

د- رفع وحتسن الكفاءة التسويقية للسلع واملنتجات الزراعية.
ه� - مساعدة املزارعن في مواجهة األزمات االقتصادية والطبيعية.

أنواع القروض الزراعية:
يقدم صندوق التنمية الزراعية نوعان من القروض الزراعية وهي:

املصدر : صندوق التنمية الزراعية
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أ - قروض قصيرة األجل: وتش������مل أجور احلراثة، وقيمة البذور واألسمدة واملبيدات، واحملروقات ومستلزمات 
قوارب الصيد املتمثلة في القراقير وش������باك الصيد، واألعالف املركبة، والصيصان للمش������اريع املتخصصة 

القائمة، وتسديد هذه القروض في مدة أقصاها سنة.
ب -  قروض متوس������طة األجل: وتش������مل املجاالت الزراعية األخرى جلميع األنش������طة الزراعية بشقيها النباتي 
واحليواني وكذلك متويل املش������اريع الزراعية املتخصصة مبختلف أنش������طتها، وتس������ديد هذه القروض على 

أقساط سنوية خالل عشر سنوات.
ونظراً الختالف أنواع االس������تثمار الزراعي في طبيعته واحتياجاته حتى يبدأ في حتقيق عائد مناس������ب ميكنه 
من تس������ديد أقساطه، وتيسيراً على املزارعن ومس������اعدتهم ملواجهة نفقات االستثمار في مراحله األولى، فقد قام 
الصندوق مبنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها حيث متنح جميع القروض العادية )املتوسطة والقصيرة األجل( 
ملختلف املجاالت الزراعية ولزراعة احملاصيل فترة س������ماح مدتها س������نة وكذلك بالنس������بة للمشاريع الزراعية فيما 
عدا مش������اريع إنتاج األلبان حيث متنح س������ننت ومشاريع تربية وتسمن األغنام ثالث سنوات وكذلك بالنسبة ملشاريع 
الصناعات الزراعية الصغيرة، في حن تعطى القروض ملزارع الفاكهة والنخيل فترة س������ماح مدتها س������ت س������نوات، 

وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.
كما تهدف سياس������ة الصندوق إلى دعم ومساعدة املزارعن كافة - وصغارهم بصفة خاصة - والتيسير عليهم، 
إذ يتم إقراضهم بنس������بة 100٪ من إجمالي تكلفة املجاالت الزراعية املطلوبة في حدود 200 ألف ريال، ثم بنس������بة 

75٪ ملا يزيد على املئتن ألف ريال حتى ثالثة مالين ريال، ثم بنسبة 50٪ ملا يزيد عن ذلك.
أما بالنس������بة للمش������اريع الزراعية املتخصصة فيتم متويلها بنس������بة 75٪ للثالثة مالين ري������ال األولى من تكلفة 
املش������روع حسب دراس������ة الصندوق، ثم بنسبة 50٪ ملا يزيد عن ذلك، وبحد أقصى 20 مليون ريال إلجمالي القرض 
أو ملجموع ما بذمة املقترض، كما يقوم الصندوق بتش������جيع اجلمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة 
املزارع������ن وخاصة مبا يتعلق باجلوانب التس������ويقية واخلدمات املرافقة لها من تخزي������ن مبرد وفرز وتدريج وتعبئة 

وغيرها وذلك بتمويلها بقروض ميكن أن تغطي كامل التكلفة الالزمة.
إجراءات اإلقراض

أواًل: تقدمي الطلب:
1-  تقدمي أي من املستندات اآلتية:

أ(  صورتن طبق األصل من الوجهن حلجة استحكام مستوفية اإلجراءات الشرعية والنظامية لألرض.
ب( صورت������ن طبق األصل للصكوك الصادرة من كاتب الع������دل بإفراغ جزء من أرض موصوفة بصك صادر من 
محكمة أو الصك املفرغ من صك إفراغ آخر اصدر من كاتب عدل، على أنه البد من معرفة األس������اس الذي 
بنيت عليه، فإن كانت مبنية على حجة استحكام مستوفية لكافة اإلجراءات الشرعية والنظامية أو بناًء على 
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ص������ك آخ������ر معتبر فال مانع من اإلق������راض مبوجبها على أن يتم بيان ذلك من قب������ل كتابة العدل أو احملكمة 
املصدرة للصك.

ج( عق������د إيجار يتضمن ش������روط الصندوق ص������ادر به صك وصورتن منه ويرفق به ص������ورة طبق األصل حلجة 
اس������تحكام املس������تكملة لإلجراءات الش������رعية والنظامية )أو الصك( املثّبت مللكية األرض املطلوب االقتراض 
عليها، وفي جميع احلاالت الس������ابقة يجب االطالع على أصل حجة االستحكام )أو الصك( ومطابقتها على 
صورة حتفظ مع صك اإليجار مبلف املقترض ويراعى أن يلزم رهن صك أو صكوك األرض الزراعية املؤجرة 
واملنوي إقامة املشروع عليها وذلك لصالح صندوق التنمية الزراعية لقاء ما سيقترض مستأجرها لذلك. كما 

يراعى عدم اإلقراض على احليازات اململوكة بصكوك مرهونة جلهاز آخر غير صندوق التنمية الزراعية.
د(  صورتن طبق األصل من إقطاع من ولي األمر صادر وفقاً لإلجراءات املتبعة.

ه�( صورتن طبق األصل من قرار التوزيع الصادر مبوجب نظام توزيع األراضي البور.
2-  ترخيص من اجلهات املعنية بإقامة املشروع.

3- تعبئة منوذج الطلب.
4- تقدمي دراسة جدوى اقتصادية للمش������روع وتشمل التسويقية والفنية واملالية واالقتصادية وطريقة التخلص 

من املخلفات.
5- تقدمي رسم كروكي واضح معتمد من وزارة الزراعة ملوقع املزرعة موضحاً به حدود وأطوال ومساحة املزرعة 

واملنشآت القائمة، وكذلك رسم كروكي واضح لطريق الوصول إلى املزرعة مع توضيح إحداثيات املوقع.
6- تق������دمي ترخي������ص باحلفر إذا كان األمر يتطلب حفر آبار مع مواصفات احلفر من حيث نوعه، قطره، عمقه، 

وكذلك تقدمي ترخيص حفر البئر املطلوب له ماكينة أو مضخة ألول مرة.
7- تق������دمي م������ا يوضح مس������توى املاء الثاب������ت واملتح������رك وتصريف البئر وذل������ك من  اجله������ة املختصة )خاص 

باملشاريع(.
8- صورة من البطاقة الش������خصية أو دفتر العائلة موضحاً بها رقم الس������جل املدني بالنسبة لألفراد. وبالنسبة 
للجمعيات التعاونية يشترط أن تتوفر لديها الشروط النظامية لإلقراض من صندوق التنمية الزراعية طبقاً 
لالئحة التسليف التعاوني مبوجب التعميم رقم  5299 / ت / 12 وتاريخ 1429/7/16ه� من الئحة صنودق 
التنمية الزراعية لألصول العامة وشروط االئتمان، وصورة مصدقة من عقد التأسيس، وصورة من السجل 
التجاري بالنسبة جلميع الشركات مع صورة من قرار مجلس إدارة الشركة الذي يخول عقد القرض، وتقدمي 
الضمان وصورتن من آخر ميزانيتن عموميتن ومن حس������اب األرباح واخلسائر بالنسبة للشركات املساهمة 
والش������ركات ذات املس������ئولية احملدودة وذلك طبقاً للمادة الثانية عش������ر من الئحة الصندوق لألصول العامة 

وشروط االئتمان.
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9- في حالة الوكالة يشترط وجود وكالة شرعية تتضمن حق الوكيل في االقتراض من صندوق التنمية الزراعية 
باسم املوكل وتوقيع العقد واستالم القروض والتناز ل والتوقيع على جميع ما يتطلب حضور املوكل للصندوق 

وعند تقدمي طلب جديد فإنه يؤخذ إقرار من الوكيل مبا يفيد سريان وصالحية الوكالة.
10- أن ال يقل عمر املقترض أو املقترضة عن واحد وعشرين عاماً.

11- تسديد رسوم  الكشف.
12-  تلغى الطلبات التي ميضي على الكشف الفني لها سنة وال يتقدم صاحبها إلنهائها، وفي حالة تقدمه بطلب 

إنهاء القرض فيعاد الكشف مرة ثانية برسوم كشف جديدة.
13- يج������ب مضي س������نة كاملة من تاريخ توقيع عقد القرض حتى يقبل طل������ب املزارع لإلقراض مرة أخرى على 

نفس املزرعة، عدا حاالت اإلسعاف.
ثانيًا: مرحلة الدراسة:

1 - يتم التدقيق القانوني للتحقق من سندات امللكية واحليازة وتوافر شروط اإلقراض.
2- يتم الكش������ف عل������ى موقع املزرعة من قبل مندوب صندوق التنمية الزراعي������ة ويعبأ النموذج املخصص لذلك 
موضح������اً به كافة البيانات مع ذكر تاريخ الكش������ف، والتعامل الس������ابق على املزرعة م������ن عدمه، مع مطالبة 
املستثمر بوضع لوحة إرشادية وعالمات ثابتة تبن حدود األرض وتسجيل هذه املعلومات في احلاسب اآللي 

برقم وتاريخ طلب.
3- تتم دراسة القرض طبقاً للمعدالت والتعليمات اخلاصة بذلك، مع التحقق من كفاية الضمانات املقدمة عند 

دراسة الطلب.
4- فيما يخص املكائن إذا تبن عند تطبيق املعدالت املعمول بها الحتساب القوة عدم وجود هذه القوة في النوع 
ال������ذي يرغبه املقترض فيج������وز التوصية له بقوة أعلى مبا ال يتجاوز 20٪ من الق������وة املقدرة من النوع الذي 

حدده املقترض.
5- يتم التأكد من املديونية السابقة مع مراعاة تسديد ما استحق من أقساط.

6-  تعرض املعاملة على جلنة املراجعة للتأكد من اكتمال شروط اإلقراض.
7- تعرض الدراسة على صاحب الصالحية للموافقة عليها.

ثالثًا : مرحلة التنفيذ:
1-  تستوفي إجراءات الضمان مع مالحظة شروط الكفالة الشخصية في حالة إقراض النساء.

2- يتم التأكد من سماح االعتماد باالرتباط على القرض.
3- يت������م إب������رام العقد )بع������د التأكد م������ن املديونية الس������ابقة وال يجوز توقيع العقد إاّل بعد س������داد األقس������اط 

املستحقة(.
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4- بالنسبة للمشاريع :
أ(  تلغى القروض التي يتم إقرارها إذا لم يتم توقيع العقد خالل سنة من تاريخ إشعار املقترض بإقرار القرض 

املطلوب له.
ب(  إذا مضى عامان بعد توقيع العقد مع صاحب املش������روع ولم يكتمل التنفيذ يتم إعداد تقرير مفصل باملنفذ 
وتوضح فيه جميع املعلومات املتعلقة مبجاالت املشروع ثم ترفع من إدارة تنفيذ القروض املتخصصة القتراح 

ما تراه بشأنه وعرضه على صاحب الصالحية.
5-  بالنسبة للقروض العادية يلغى العقد أو املجاالت التي لم تنفذ من العقد مبرور عام كامل من تاريخ توقيعه 
مع األخذ في االعتبار أن عدم وجود املجاالت في املوقع يعتبر عدم تنفيذ للعقد إاّل إذا تأكد الصندوق فعاًل 
أن هناك عوامل طبيعية كالس������يول مثاًل أدت إلى إزالتها أو أن هناك أسباب قاهرة حتول بينه وبن التنفيذ، 
وف������ي ه������ذه احلالة يجب على الصندوق التأكد م������ن ذلك ويرفع عنها للمركز الرئيس للتوجيه بش������أنها ويتم 

التعديل لهذه العقود باملجاالت املنفذة فعاًل مع استعادة أي مبالغ منصرفة له بالزيادة.
رابعًا : الضمانات:

ال يجوز منح القرض إال إذا كان مضموناً بكامله بنوع واحد أو أكثر من أنواع الضمانات التالية:
1- الضمان الش������خصي: كفالة شخص أو أش������خاص يقبله أو يقبلهم الصندوق ويقتنع مبالئته أو مبالئتهم، وال 

تقبل الكفالة من منسوبي الصندوق.
2- الضمان العقاري: رهن أمالك غير منقولة.

3- الضمان البنكي: ضمان غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من بنك جتاري مرخص له بالعمل في اململكة 
العربية السعودية يقتنع الصندوق بسالمة شئونه املالية بعد التشاور مع مؤسسة النقد العربي السعودي إذا 

لزم األمر، وال تقبل الضمانات الصادرة من الصيارف.
ه������ذا ويراعى ع������دم مطالبة طالب القروض بتقدمي الضمانات إال بعد اس������تكمال كافة اإلجراءات وبعد موافقة 

صاحب الصالحية وقبل توقيع عقد القرض.
ويجوز قبول أكثر من نوع من أنواع الضمانات للقرض الواحد على النحو التالي:

1-  تقبل الكفال����������ة الشخصي�������ة في حدود  500.000 ريال األولى.
2-  ما زاد عن 500.000 ريال األولى يغطى بضمان عقاري أو بنكي.

خامسًا: مرحلة الصرف:
يتم صرف قيم جميع مجاالت اإلقراض وفق نس������ب إجنازها حس������ب أنظمة الصندوق املتبعة، وذلك على النحو 

التالي:
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أ(  تصرف قيم مجاالت املشاريع التي تدخل ضمن مجاالت القروض العادية مثل املكائن، املضخات، احلراثات 
وبعض ملحقاتها.. الخ، باس������م املقترض  إذا كانت الفاتورة نقداً وثابت بها سداد القيمة للتاجر، ويتم صرفها باسم 

املقترض مناولة التاجر إذا كانت الفاتورة ذمة )آجلة( وثابت بها أن املقترض لم يسدد قيمتها للتاجر.
ب(  تصرف قيم باقي مجاالت املشاريع املتخصصة التي لم يرد ذكرها في الفقرة )أ( باسم املقترض.

ج( تصرف  قيم مجاالت القروض العادية )عدا قروض حفر اآلبار وطي وتعميق اآلبار العادية( باسم املقترض 
مناولة التاجر إذا كانت الفاتورة ذمة )آجلة( وثابت بها أن املقترض لم يسدد قيمتها للتاجر.

ه�(  في املشاريع ال يتم الصرف إال بعد تنفيذ 20٪ من مجموع مجاالت املشروع.
اإلعانات التي يقدمها الصندوق:

لقد تبنت اململكة أس������لوب الدعم الزراعي كأحد أدوات السياسة الزراعية لدفع عجلة التنمية ونهضتها، وتعتبر 
اإلعان������ات الزراعي������ة لعوامل اإلنتاج أحد فروع ذلك الدعم، ولقد أنيط بصن������دوق التنمية الزراعية منذ العام املالي  
1393 / 1394ه������� القي������ام مبهام صرف جانب منها واملتمثلة في إعانة مكائ������ن ومضخات الري، واآلليات واملعدات 
الزراعية، وكذا املعدات املس������توردة اخلاصة مبش������اريع تربية الدواجن وإنتاج األلبان، وتكلفة نقل  األبقار  املستوردة 

ذات السالالت اجليدة من بلد املنشأ إلى موانئ اململكة.
وص������در قرار مجلس الوزراء رق������م 217 وتاريخ  1425/7/28ه� باملوافقة على اقت������راح الصندوق بإعادة هيكلة 
اإلعانات لتش������مل املع������دات والتجهيزات املنفذة على أرض املنش������أة الزراعية التي لها عالق������ة بالعمليات الزراعية 
واإلنتاجية والتس������ويقية املباشرة، مبا في ذلك املستودعات املبردة امللحقة باملشروعات اإلنتاجية والناقالت املبردة 
ومعدات الفرز والتدريج والتعبئة لدى املنتجن، وعلى أن تش������مل هذه اإلعانة اجلمعيات الزراعية والصناعات التي 
تعمل على توطن صناعة املعدات والتجهيزات التي تس������تخدم حتديداً في املش������روعات واألنشطة الزراعية كقطاع 
الدواجن واأللبان واملعدات احلقلية، وال تش������مل اإلعانة حفر اآلبار أور مضخاتها أو املباني الس������كنية أو اإلدارية أو 
رأس املال العامل أو املركبات ما عدا الناقالت املبردة املس������تخدمة في العمليات التس������ويقية املباش������رة لنقل اإلنتاج 

إلى السوق.
ومتنح اإلعانة مبقدار )25٪( من قيمة القرض للمجاالت املش������مولة باإلعانة، وال تتحقق تلك اإلعانة إال بالتزام 

املقترض بسداد القرض في املواعيد املتفق عليها في عقد القرض مع الصندوق.
التحصيل:

يعتمد الصندوق كلياً في سياس������ته اإلقراضية ومنذ الع������ام املالي  1409 / 1410ه� على موارده الذاتية املتمثلة 
في حتصيل ما يس������تحق من أقس������اط قروضه القائمة، وبذا تعتبر عملية حتصيل أقساط القروض املستحقة عامل 
مهم لنش������اط الصندوق وضمان اس������تمرار خدماته بإعادة إقراضها للمزارعن، ويبذل الصندوق في سبيل حتقيق 
ذلك جهداً متواصاًل، حيث قام بتطوير أنظمته وتدعيم أجهزة التحصيل باألعداد الكافية من اجلباة مع  استبدال 
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الراتب الش������هري املقطوع الذي مينح لهم مبكافآت تتناس������ب مع حتصيل كل منهم ليكون حافزاً ومنش������طاً لعملية 
التحصيل، كما يقوم بجانب ذلك بالتنس������يق والتعاون مع املؤسس������ة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق وجميع 
األجهزة احلكومية األخرى حلس������م ما يستحق من أقس������اط القروض على املزارعن عند صرف  مستحقاتهم لدى 
الصوام������ع أو مم������ا قد يكون لهم لدى أي من تلك اجلهات احلكومية من اس������تحقاقات، وعليه فإن مقدرة الصندوق 
على اس������تمرار خدماته تتوقف على نس������بة حتصيل أقس������اط قروضه املس������تحقة والتي تتوقف بدورها على مقدار 
جتاوب املقترضن، ومساعدة اجلهات التنفيذية نحو إلزامهم أو كفالئهم بالقيام بالتسديد وذلك عند رفع مطالبات 
الصندوق إليها. على أن النتظام صرف املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق ملستحقات املزارعن عن 
احملاصيل املوردة إليها تأثير مهم على نسبة التحصيل السنوية باإلضافة ملا لعمليات تسويق املنتجات الزراعية وما 

يواجهها من معوقات من أثر في حتصيل أقساط القروض املستحقة.
هذا ويسلك الصندوق سباًل متعددة في تصحيح مسار بعض املشاريع املتعثرة سعياً الستعادة القروض نشاطها 
وذلك عن طريق تذليل بعض املصاعب التي تواجه املستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحاالت التي 
تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملن بالقطاع ولديهم اخلبرة الالزمة سواء عن طريق االستئجار 

أو الشراء ونقل املديونية إليهم.
وقد قام الصندوق باإلنضمام لس������داد املدفوعات اإللكترونية بهدف تس������هيل عملية س������داد األقساط للقروض، 
ودفع رس������وم الكشف على املزارعن واملس������تثمرين من خالل قنوات البنوك التجارية املرتبطة بنظام سداد واملتمثل 

في مكائن الصرف اآللي والهاتف املصرفي واإلنترنت.
التوجهات املستقبلية:

قام صندوق التنمية الزراعية بإجراء دراسة لتقييم استثماراته وسبل تطويرها ضمن السياسة الزراعية للمملكة 
وذل������ك انطالق������اً من أهمية مراجعة جتربته الرائدة في متويل النش������اط الزراعي باململك������ة بهدف تقوميها في ظل 
أهداف التنمية الزراعية الش������املة ومن منطلق احلرص على جدوى االس������تثمار والعائد منه على املزارع واملستثمر 
واالقتصاد الوطني بش������كل عام. وقد خلصت الدراسة إلى وضع بعض التوجهات التي يرتكز عليها الدور املستقبلي 

للصندوق وهي:
1-  متوي������ل التخزين املتخص������ص للمحاصيل واملنتجات الزراعية احمللية على وج������ه العموم، وخصوصاً تخزين 
البصل والبطاطس والتمور، ويش������مل التمويل جميع العلميات املرتبطة بهذا املجال من االس������تثمار كعمليات 

الفرز، والتدريج والتعبئة، وغيرها مما يعد الزماً ومكماًل لهذا النشاط من االستثمار الزراعي.
2- االس������تثمار في مجال صيانة اآلليات واملعدات الزراعية، وشمول خدمات الصندوق لورش الصيانة وإصالح 
اآللي������ات واملع������دات الزراعية مبختلف مناطق اململكة، أو على هيئة وح������دات متنقلة تقوم بتلك العمليات في 

موقع العمل، سواء بشكل فردي أو مؤسسات أو جمعيات.
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3-  إقامة مش������روعات لتوطن صناعة املعدات الزراعية، ونقل التقنية وتوطينها، ودعوة املختصن ومن لديهم 
املؤهالت املطلوبة من رجال األعمال واملهتمن لالستفاددة من خدمات الصندوق في ذلك.

4- دعم مش������روعات التسويق الزراعي، مبا في ذلك إدخال التقنيات احلديثة في عمليات التسويق، وما يرتبط 
به من األعمال واألنش������طة املساندة، كإنشاء وحدات لتجميع وجتهيز احملاصيل واملنتجات الزراعية املختلفة 
في مناطق إنتاجها، وما يلحق بها من خدمات كالفرز، والتدريج والتعبئة، والتبخير، والتجفيف، وغيرها من 
عمليات التصنيع املناس������بة لكل منها وبس������عات تتفق مع الطاقات اإلنتاجية باملنطقة، وكذا تصنيع املتطلبات 

الالزمة لها مثل أدوات التعبئة مبختلف أنواعها.
5-  متوي������ل الصناع������ات التي تعتمد على مخلفات املش������اريع الزراعية املختلفة، أو امل������واد اجلانبية الناجتة عن 
النخيل، والدواجن، واحلبوب، وكذلك األصواف الناجتة عن الثروة احليوانية، واس������تخدام التقنيات احلديثة 

في تصنيعها واستثمارها، وذلك لزيادة القيمة املضافة إلى الناجت احمللي.
6- متويل أو املس������اهمة في متويل مش������اريع األبحاث التطبيقية التي يقوم بها املس������تثمرون، أو املؤسس������ات، أو 
الش������ركات الزراعي������ة املتخصصة متى كانت تهدف إل������ى توطن ونقل تقنيات جديدة، أو إدخال أنش������طة أو 
أصناف أو سالالت جديدة تتالءم مع الظروف البيئية واالقتصادية للمملكة، وذلك مثل السالالت واألصناف 

في مجال األسماك والربيان والدواجن، واألنشطة القائمة على املياه املاحلة أو شبه املاحلة.
7- املساهمة في متويل األنشطة الزراعية التي تضيف للقطاع الزراعي إضافات إيجابية، وتساعد في استمرار 

التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل للمواطنن، كاملجاالت التالية:
> تربية األسماك والربيان.

>  إنشاء اجلمعيات التعاونية للتسويق الزراعي، واألنشطة املرتبطة بها.
> زراعة األعالف على املياه املاحلة وشبه املاحلة.

> إقامة مشاريع الفاكهة بأنواعها مبا يالئم كل منطقة من مناطق اململكة.
> إقامة مشاريع زراعة الزيتون وتصنيعه في املنطاق الشمالية من اململكة.
>  إقامة مشاريع زراعة اخلضراوات التي تعتمد على التسميد العضوي.

>  إقامة مشاريع االستفادة من أمهات الدجاج الالحم والبياض بنهاية دورتها اإلنتاجية.
> إقامة مشاريع ملنتجات األلبان غير التقليدية.

>  إقامة مشاريع لتقدمي خدمات الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين املبرد.
كما أنه ميكن للش������ركات املس������اهمة وغيرها أن حتصل على قروض إلقامة املشاريع التي تتسم مبيزات خاصة، 

وتتمتع بواحدة أو أكثر من اخلصائص التالية:
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أ - أن تكون املشاريع ذات نفع عام ملزارعي املنطقة.
ب - أن حتتوي  على تقنيات إنتاجية أوفنية غير تقليدية أو غير منتشرة في القطاع الزراعي.

ج - أن تكون مناسبة بشكل واضح لتدريب وتشغيل الكوادر الفنية السعودية.
د- أن تساهم في سد عجز بعض مجاالت القطاع الزراعي السعودي.

ه� - أن تكون متالئمة بش������كل واضح مع الظروف البيئية للمملكة ومنس������جمة مع سياس������ة الدولة في ترش������يد 
واستخدام املياه العذبة أو تكون معتمدة على استثمار املياه املاحلة أو شبه املاحلة. وعلى أن تستوفي هذه املشاريع 

في جميع األحوال شروط اإلقراض النظامية املعتمدة لدى الصندوق.
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نظم الري الحديثة

تعريف بأهمية الري واالعتناء به وتأثيره على المحاصيل:
تضاعفت املساحة املزروعة باململكة عدة مرات نتيجة استخدام نظم الري احلديثة في ري احملاصيل واألشجار 
واملس������طحات اخلضراء مبختلف أنواعها نظراً ملا تتميز به هذه األنظمة عن نظم الري التقليدية من حيث توفيرها 
للمي������اه وللطاقة واليد العاملة وكذل������ك خلط التربة مبواد حافظة للرطوبة للتقليل من مي������اه الري مثل البوليمر أو 

الكمبوست.
وتنقسم أنظمة الري احلديثة املستخدمة في اململكة إلى مجموعتن:

  أنظم������ة الري بال��رش.

  أنظمة الري بالتنقيط.
وتعمل على توصيل مياه الري من مصدرها بواسطة 
شبكة من األنابيب تكون حتت أو فوق سطح التربة لتصل 

إلى النباتات عبر الرشاشات أو املنقطات.
أنظمة الري بالرش:

1-  نظام الري بالرش املتحرك:
يتألف هذا النظام من أنبوب واحد من الصلب املجلفن 
أو املبطن أو البالستيك ويتحرك ميكانيكياً على عجالت 
في خطوط مس������تقيمة أو على شكل دائري، يتدفق املاء 
عبر األنبوب إلى البخاخات لري املس������احة املزروعة. من 
أكثرها استعماالً باململكة نظام الري احملوري الذي ميتد 
على شكل أذرع تدور حول احملور لري مساحات كبيرة.

2- نظام الري بالرش الثابت:
يحتوي هذا النظام على مجموعة من الرشاش������ات املركبة على حوامل للرشاشات تتصل باألنبوب الفرعي الذي 
عادة ما يكون مدفوناً حتت س������طح التربة ويس������تعمل هذا النظام في ري احملاصيل احلقلية والعلفية واملس������طحات 

اخلضراء ويأتي في املرتبة الثانية من حيث استخدامه باململكة.
3- نظام الري بالرش املتنقل:

يتكون هذا النظام من أجزاء ثابتة كاخلطوط الرئيس������ية ورمبا الفرعية ومتنقلة مثل خطوط الرشاش������ات التي 

املصدر : املفكرة الزراعية، الطبعة اخلامسة



41

يتم نقلها بعد انتهاء عملية الري لس������قي قطعة أخرى من املس������احة املزروعة إال أن هذا النظام من الري غير شائع 
االستعمال باململكة.

مميزات نظام الري بالرش:
 ميكن استخدامه في األراضي ذات الطبوغرافية الصعبة دون احلاجة إلجراء عملية تسوية لها.

 عدم تعرض فتحة الرشاش بسهولة لالنسداد بسب كبرها.
 يعمل على تلطيف حرارة احلقل مما يتيح مناخاً مالئماً لنمو احملصول.

 مصممة لتقليل احلاجة إلى العمالة إلى أدنى حد ممكن.
أنظمة الري بالتنقيط:

وهي أنظمة متعددة تعمل على إيصال مياه الري إلى النباتات بكميات محسوبة وبتصريف بطيء على شكل نقط 
منفصلة أو متواصلة وذلك من خالل أجزاء صغيرة تسمى باملنقطات ومنها:

1- أنظمة التنقيط الس������طحية وهي النظم التي تكون فيها خطوط املنقطات على س������طح التربة وتستخدم لري 
النباتات القريبة واملتباعدة.

2- نظام التنقيط التحت سطحي وهو النظام الذي تكون فيه أنابيب املنقطات مدفونة على عمق 30 سم تقريباً 
حتت سطح التربة.

3- نظام الري املتدفق )النبع( أو النافوري وهو النظام الذي يتم فيه إيصال املاء إلى س������طح التربة على ش������كل 
تيار مائي متدفق.

4- نظام الري الدقيق وهو نظام يتم من خالله رش مياه الري فوق سطح التربة على شكل رذاذ أو دائرة صغيرة.
5- نظام الري املتذبذب وهو نظام يعطي إضافة للماء منخفض من منقطات ذات تصرفات عالية.

ويش������يع اس������تخدام جميع هذه النظم في اململكة في ري محاصيل اخلضار وأش������جار النخيل والفاكهة وأشجار 
وشجيرت الزينة وكذلك املسطحات اخلضراء ما عدا نظام الري التحت سطحي فال يزال محدود االستعمال.

6- نطام الري باحملابس : وهو محور من نظام الري املتدفق وهو عبارة عن محبس )16ملم( ينتهي بحلقة دائرية 
محيط بجذع الش������جر ال مخارج مفتوحة تساعد على انساب املياه في حوض الري بشكل متجانس والهدف 

من احملبس ضبط وموازنة كمية املياه بن األشجار على اخلط الواحد.
مميزات الري بالتنقيط:

 يعم������ل عل������ى إبقاء احملت������وى املائي في منطقة اجل������ذور في ظروف مثالية تس������مح للنب������ات بامتصاص املاء 
والغذاء.

 يحد من منو األعشاب الضارة حيث يتم ري جزء من سطح التربة.
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 توفي������ره ملي������اه الري بنس������بة قد تص������ل إل������ى حوالي ٪40 
وكذلك توفيره للطاقة حيث إنه يعمل حتت ضغط تش������غيل 

منخفض.
 إمكانية اس������تخدام مياه عالية امللوحة دون أن تش������كل أية 
نق������ص في اإلنتاج وذلك عن طريق إبقاء احملتوى الرطوبي 
عالي وعندها س������يكون تركيز امللح في ماء التربة أقل من 

احلد الضار بالنبات.
كفاءة استخدام املياه:

تُعتبر مؤشراً مهماً ويسترشد بها عن كفاءة استخدامات مياه 
ال������ري في إنتاج احملاصيل الزراعية وميك������ن تعريفها بعدد الكيلو 

جرام������ات ماء )أمتار مكعبة( التي تس������تخدم إلنتاج كيلو جرام واحد من احملص������ول وتوجد لها عدة تعريفات أخرى 
تعتمد على عدد من املؤشرات واملعايير ويدل كل منها على الغرض الذي أقيم من أجله نظام الري.

ولتوضيح طريقة اس������تخدام هذه الكفاءة لو افترضنا أن كفاءة اس������تخدام املياه إلنتاج محصول الطماطم 4 كيلو 
جرام/ متر مكعب من املياه وللكوسة 2 كيلو جرام / متر مكعب من املياه وللفلفل 3 كيلو جرام / متر مكعب من املياه 
فإنه يتضح أن القيمة الكبيرة لكفاءة اس������تخدام املياه تعني احملصول األكفأ اس������تخداماً ملياه الري وفي هذه احلالة 
يكون محصول الطماطم أكثر كفاءة في اس������تخدام مياه الري من محصولي الفلفل والكوس������ة وفي حالة الرغبة في 
معرفة عدد األمتار املكعبة من املاء الالزمة إلنتاج واحد كيلو جرام فإنه ميكن حس������ابها وذلك بتقس������يم املتر املكعب 
من املياه على إنتاجية احملصول فهي 0.25 للطماطم و0.5 للكوس������ة و0.33 للفلفل والقيمة الصغرى )للطماطم( 

هي األكثر كفاءة الستخدام املاء.
جدولة مياه الري:

تعتبر جدولة مياه الري من الوسائل الضرورية واألساسية في ترشيد استخدامات املياه والطاقة وتعني حتديد 
موعد الري وكميته وميكن القيام بهذه املهمة بعدة طرق تعتمد على القياس������ات والقراءات التي يتم احلصول عليها 

إما من التربة أو من النبات أو من احملطات املناخية بهدف جدولة مياه الري للمحصول.
ويتوفر جتارياً العديد من األجهزة التي تس������تخدم لهذا الغرض ولكن يفضل اس������تخدام النوع الذي يتميز بالدقة 

والسرعة في أخذ القراءات على مستوى احلقل.
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الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية
Organic Farming in Saudi Arabia

 مقدمة:
إن فهم الزراعة العضوية على أنها استخدام لألرض بتوافق 
مع الطبيعة والبيئة هو األساس، بحيث تعتبر املزرعة ككائن 

حي يحتوي على اإلنسان واحليوان والنباتات والتربة، 
وبالتالي تهدف الزراعة العضوية إلى حتقيق دورة غذائية 

مغلقة في املزرعة باستعمال الوسائل التالية:
> اإلدارة املكثفة للدبال واحلافظ على التربة.

> تنويع دورات زراعة احملصول واالستخدام املستدام 
للموارد الطبيعية.

> رعاية املاشية في ظروف ومساحة مناسبة.
> عدم استعمال مبيدات اآلفات واألسمدة الكيميائية.

> املسؤولية االجتماعية.
أهداف التوجه للزراعة العضوية في اململكة:

1-  تش������جيع املزارعن للتوجه للزراعة العضوية ملا لذلك 
من تأثير إيجابي على مدخالتهم نظرا الرتفاع أسعار 

هذه املنتجات مقارنة بالزراعة املتبعة حالياً والتي تستخدم فيها الكيماويات من أسمدة ومبيدات.
2- التخفيف من التلوث البيئي الناجت عن اس������تخدام الكيماويات في الزراعة املتبعة حالياً وملا لذلك من مردود 

إيجابي على صحة اإلنسان.
3- تشجيع الصادرات الزراعية من هذه املنتجات نتيجة زيادة الطلب عليها في األسواق العاملية.

السياسات واملهام الواجب تنفيذها لدعم إنتاج وتسويق املنتجات العضوية في اململكة:

1- العم������ل على إعداد وتنفيذ برامج توعية للمنتجن واملس������تهلكن وتقدمي مس������اعدات فنية متخصصة لدعم 
التوجه للزراعة العضوية وشراء منتجاتها.

2- تنفيذ برامج تدريبية للمزارعن والفنين املختصن في هذا املجال.
3- دعم وتشجيع األبحاث في مجال الزراعة العضوية.

املصدر : دليل الزراعة العضوية
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4- تقدمي املساعدة الفنية وإيجاد األسواق املناسبة احمللية والعاملية.
العوامل املشجعة على التوجه للزراعة العضوية:

1- الزراع������ة العضوية متارس نوع������اً ما من قبل فئة كبيرة من املزارعن الصغار ف������ي املناطق الريفية وبعضهم 
ال يعرف اس������تخدام الكيماويات سواًء األس������مدة أو املبيدات ويستعيض عنها باألسمدة العضوية الناجتة عن 

مخلفات احليوانات أو بقايا النباتات السابقة في التربة.
2- من الناحية االقتصادية تعتبر الزراعة غير العضوية مكلفة وأسعار املنتجات منخفضة في السوق.

3- نتيجة االس������تخدام اجلائر للمبيدات الكيماوية تولد لدى بعض اآلفات مناعة وبالتالي أصبح استخدام هذه 
املبيدات مكلف بدون جدوى.

4- أمور صحية ينظر لها املنتج واملستهلك وتوفرها لهم الزراعة العضوية.
5- ملواجهة حتديات العوملة فإن الزراعة العضوية تعمل على فتح أسواق بديلة وتعطي أسعاراً جيدة للمتجن.

6- توجه املجتمع للحفاظ على البيئة واحلياة الفطرية.
األسمدة اخلضراء:

مبادئ وقواعد األسمدة اخلضراء:

األسمدة اخلضراء هى نباتات حية تزرع في وقت محدد حتصد بعد فترة وتخلط بالتربة فتتحلل داخل التربة، 
وتتحرر العناصر الغذائية من هذه النباتات خالل عملية التحلل بحيث تكون متاحة للمحاصيل الالحقة،  

فاألشجار والشجيرات والبقوليات واحلشائش كلها ميكن أن تكون أسمدة خضراء وهى متثل مصدراً رخيصاً 
للتسميد العضوي. 

تساهم األسمدة اخلضراء مبعدل يصل إلى 100 كيلوجرام من النيتروجن لكل هكتار في السنة.  واإلستعمال 
املستمر  لألسمدة اخلضراء مهم أيضا بالنسبة للمادة العضوية في التربة، وكذلك األمر بالنسبة حملتوى التربة 

من العناصر الكبرى والصغرى.
وعندما تكون األراضي الزراعية  نادرة فال بد من تقصير فترة تبوير األراضي وتركها بدون زراعة. ميكن 

تلخيص فوائد  التسميد األخضر في النقاط التالية:
 إنعاش التربة.

 إثراء التربة باملواد العضوية )زيادة طبقة الدبال(.
 تخصيب التربة بالعناصر الغذائية الرئيسية والعناصراألخرى.

 حتسن بنية التربة.
 زيادة في األنشطة احليوية.
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 التقليل من منو األعشاب الضارة واملنافسة.
 التقليل من إصابة احملصول باحلشرات الضارة.

 تراكم النيتروجن في التربة )البقوليات(.
 التقليل من رشح املعادن.

 التقليل من إجنراف التربة.
 زيادة في اإلنتاج.

النباتات البقولية وتثبيت النيتروجني اجلوي:

تتميز بعض الكائنات احلية الدقيقة بقدرتها على التثبيت احليوي للنيتروجن  وذلك مباشرة من الهواء وذلك 
مبساعدة نظام إنزميي خاص يتحول النيتروجن خالله إلى نشادر )أمونيا( ليعمل كأساس لتكوين األحماض 
األمينية والبروتينات. إعتماداً على وجود أنواع متعددة من امليكروبات، وهنالك فرق بن الكائنات التي تعيش 

بصورة حرة وبن تلك التي تعيش عيشة تكافلية مع بعض أنواع النباتات.
إن تثبيت النيتروجن في الزراعة العضوية يعتبر من أهم مصادر النيتروجن.  لذلك فإن الدورة الزراعية 

العضوية ال بد أن حتتوي على األقل على %25 من البقوليات.
اختيار األنواع املناسبة للمملكة العربية السعودية:

يوجد العديد من النباتات البقولية وغير البقولية املثبتة للنيتروجن خاصة األشجار واملتسلقات والشجيرات 
والتي ميكن استخدامها كأسمدة خضراء، وإذا مازرعت النباتات البقولية الستخدامها كسماد أخضر فإنها تعطي 

فائدة إقتصادية سريعة للتربة، ولكن عندما تتقدم النباتات بالعمر وتبدأ بتشكيل احلبوب حيث تتجمع معظم  
العناصر الغذائية، فإن تأثيرها اإليجابي على إنتاجيات احملاصيل املزروعة يصبح قليال. إن خلط أنواع األسمدة 

اخلضراء يعطى أكثر جناحا من النوع الواحد لكونها أقل قابلية لإلصابة باحلشرات الضارة، وجتمع ميزات 
متنوعة مطلوبة مثل تغطية التربة بشكل سريع وتعميق اجلذور. 

محاذي�������ر :

إن التطبيق غير الصحيح للتسميد األخضر يؤدي إلى التالى:
 فقد الدبال نتيجة للتهوية املكثفة للتربة باحلراثة الزائدة.

 اإلستعمال الزائد للماء و/أو التنافس على املاء في املناطق اجلافة.
 غزو احلشائش للحقل إذا مت إستعمال األنواع غير املالئمة للتسميد األخضر.

 تكون حراثة التربة وزراعة احملصول أكثر صعوبة عندما تكثر الكتلة احليوية للسماد األخضر.

:)mulch( األسمدة العضوية والغطاء الواقي
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املبادئ :
تنبع أولويات التسميد في الزراعة العضوية من خالل تزويد التربة بالعناصر الغذائية التى بدورها تغذى احملصول.  
والغرض من التسميد العضوى هو حتريك العناصر املعدنية في التربة.  لذا فإن تغذية النباتات تكون بصورة غير 
الغذائية تصبح متاحة  العناصر  التربة.  ومثل حتلل األسمدة العضوية فإن كل  مباشرة من خالل تنشيط حياة 
بعد أن تتحلل في التربة باإلضافة إلى ثاني أكسيد الكربون وبذلك يكون تأمن الغذاء املتوازن بدالً من استعمال 

التسميد بعنصر غذائي واحد.
ويؤدي التسميد العضوي إلى:

 تشجيع حياة التربة من خالل تنشيط الكائنات احلية حول اجلذور.
 تشجيع التكافل بن النباتات الراقية والفطريات.

 تفتيت املواد السامة وإبطال مفعولها.
 زيادة احلماية باملضادات احليوية للنباتات بفضل الدبال.

 زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في التربة.
 تنشيط التغيرات الكيميائية في املادة العضوية.

 زيادة قدرة مقاومة النباتات ضد األمراض واآلفات املختلفة.
 حتسن اإلنتاج وصحة النبات.

 حتسن اخلواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.
ويعتبر التسميد العضوي مصدراً هاماً للعناصر الغذائية للتربة ولكنه يعتبر في الزراعة العضوية    كمخصب 

مكمل، وليس كمصدر رئيسي، حيث يساهم من خالل االستعمال الهادف بقدر وافر في حتسن منو احملاصيل.
 اختيار املادة العضوية :

ويعتبر التحلل احليوي للمواد النباتية واحليوانية بواسطة الكائنات احلية الدقيقة  أساس برنامج التخصيب في 
الزراعة العضوية إذ ال بد من إستعمال مصادر العناصر الغذائية بطريقة مسؤولة بحيث يقلل من فقدانها في 

البيئة الطبيعية، كما تعتبر املخصبات املعدنية الطبيعية باإلضافة إلى املخصبات احليوية املستعملة في الزراعة 
احليوية كمكون واحد لنظام التغذية مكمل فقط وليس بديل عن إعادة االستفادة من املخصبات.

ويجب األخذ في االعتبار أن األسمدة التي حتتوي على الفضالت اآلدمية والبول يجب أال تستعمل مالم تكن 
خالية من األمراض. حفاظاً على الصحة العامة، ويوصى بعدم استعمالها بصورة مباشرة للنباتات التي يستهلكها 

اإلنسان أو للتربة التي تستعمل لنمو النباتات احلولية في فترة ال تتجاوز ستة أشهر.
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األسمدة السائلة:

تصنع األسمدة العضوية السائلة من مخلفات املزرعة أو مواد نباتية مختلفة. ولتحضير األسمدة السائلة  تنقع 
املواد الغنية بالعناصر الغذائية في املاء لعدة أيام أو أسابيع لتتخمر، وميكن للنباتات إمتصاص العناصر الغذائية 

20 مرة أسرع من خالل األوراق مقارنة بإمتصاصها من خالل اجلذور في التربة.  لذا فإن األسمدة السائلة 
تساعد كثيرا في جتنب النقص املؤقت للعناصر الغذائية.وتستعمل األسمدة السائلة في الزراعة العضوية بصورة 

رئيسية لتحفيز النمو برشها على املجموع اخلضري.
إن التحريك املتكرر أثناء التصنيع يشجع نشاط امليكروبات وبالتالي تقصر الفترة الالزمة للنضج، وميكن 

استعمال السائل النهائي  إما كسماد لألوراق رشا أو ميكن إضافته للتربة.
ميكن حتويل الكثير من املواد املتنوعة إلى سماد سائل، مثل إنتاج السماد املخمر الذي ميكن إنتاجه من عدة مواد 

متنوعة.  وتعد النباتات البقولية من أفضل املواد األولية  لعمل األسمدة السائلة إلحتوائها على كميات كبيرة 
من البروتن.  )يحتوى البروتن على %16 من النيتروجن الذي يكون متاحا خالل عملية التخمير(. كما وميكن 
استخدام روث احليوانات املختلفة مثل روث الدجاج وروث األغنام وروث األبقار الحتوائها على تركيز عالى من 

العناصر الغذائية. 
عند إستعمال روث األبقار يوضع حوالي 20 – 25 كيلوجرام  في برميل ويضاف إليه 200 لترا من املاء يحتاج 
ذلك لتحريكه بصورة جيدة ثم يغطى وحتتاج عملية التخمير إلى أسبوعن، وفي حالة إستعمال روث الدجاج،  

يخلط 10 كيلوجرامات مع 200 لتر من املاء كما سبق توضيحه. وعند االستخدام ال بد من تخفيف تلك السوائل 
بنسبة جزء إلى أربعة أجزاء من املاء. وفي املزارع الصغيرة ميكن استعمال األسمدة السائلة بصورة مباشرة 

باستعمال الدلو أو ما شابه ذلك. كما وميكن أن تضاف األسمدة السائلة إلى مياه الري بعد تصفيتها، إذا كان 
هنالك أنظمة ري تستعمل لهذا الغرض مستعملة ألن اجلزيئات  الصغيرة ميكن أن تؤدي إلى سد فتحات أنظمة 
الري بالتنقيط.  ال بد من اإلشارة إلى أن تركيز العناصر الغذائية في األسمدة العضوية السائلة أقل بكثير من 

األسمدة املصنعة.
األسمدة املعدنية املسموح بها:

بخالف األسمدة العضوية الناجتة من النباتات واحليوانات، وتوجد  أسمدة معدنية يسمح باستخدامها  في 
الزراعة العضوية، معظمها من الصخور الطبيعية وهي صعبة الذوبان، وتستعمل األسمدة املعدنية فقط كإضافة 

لألسمدة العضوية.  
 وفيما يلى قائمة باألسمدة املعدنية املسموح بها في الزراعة العضوية:
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غنية بالبوتاسيومغنية بالكالسيوم
واملاغنيزيوم

أخرىغنية بالفوسفور

صخر مسحوقفوسفات طبيعىحتسن املاغنيزيومحتسن كلسى

ملح الطعامصخر املغنيزيومكلس من السكر

حجر اجلير 
املعالج

العناصر النادرةكيسيرايت

الكبريتكاينتجبس

بوتاسيوم معدنىاملرل

خبث البراكن)كبريتات البوتاس(طبشور

كلوريد الكالسيوم

عملية إنتاج السماد املخمر :

املبادئ :
إن عملية اإلنتاج هي عملية حيوية يتم فيها  حتلل املواد العضوية الكائنات احلية الدقيقة حتت ظروف متحكم 
ون الدبال،   فيه������ا.  وأثناء عملية التخمير تتحول بعض امل������واد العضوية إلى مواد دبالية مقاومة للتحلل امليكروبي تُكِّ
لذا فإن التخمير يساعد على توازن أو زيادة املواد العضوية للتربة. أما املكونات األخرى للسماد املخمر فإنها تغني 

التربة بالعناصر الغذائية بالنسبة املطلوبة إلستهالكها بواسطة النبات.
للسماد املخمر  تأثير قصير وطويل املدى على تغذية النباتات ألن العناصر الغذائية تطلق بصورة دائمة.  ونسبة 
حلياد قيمة ال�pH  في الس������ماد املخمر فإنها حتس������ن تواجد العناصر الغذائية في الترب احلمضية. وعند خلط 

السماد املخمر بالتربة فإنها حتد من الكائنات املمرضة املوجودة أصالً في التربة.
إن إختيار الطريقة املناسبة لعملية إنتاج السماد املخمر تعتمد على العوامل التالية:

 ع��������������وام���������ل امل���ن�����������������اخ.
 وف������رة العمالة أو اآلليات.
 نوعية بقايا املواد العضوية
 كمية بقايا املواد العضوية.

إن التبخر الزائد يعوق عملية اإلنتاج في املناطق اجلافة أو ش������به اجلافة أو خالل فصل اجلفاف.   حتت هذه 
الظروف املناخية من األفضل وضع املواد في حفر على عمق يتراوح بن 0.5 – 0.9 متر. كما أن بناء حائط ترابي 
سوف يحمى احلفرة من التشبع باملياه من خالل اجلريان عند هطول األمطار.  وفي املناطق الرطبة أو املناطق التي 

تكثر فيها األمطار فإن الكومة يجب أن تكون على سطح األرض ملنع املواد من التعفن باملاء ولتحسن التصريف.
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طرق إنتاج السماد املخمر:

1- طريقة إندور:
وقد  عاماً،  أكثر من ستن  من  الهندية  إندور  مدينة  في  هاورد  آلبرت  السير  يد  على  تطورت  الطريقة  هذه 
أصبحت اآلن من الطرق املنتشرة.  تستعمل هذه الطريقة خليط من البقايا العضوية، بقايا مخلفات املزرعة، التربة 
ورماد احلطب.  توضع هذه املواد على شكل طبقات رقيقة على مساحة 2 متر مربع  وارتفاع 1.5 متر.  حتتوى 
الكومة على 6 – 7 طبقات من املواد املذكورة. وميكن أن تبنى في حفرة على عمق 60 – 70  سنتيمتراً.  ال بد أن 
تروى كل طبقة بطريقة جيدة، وينثر على الطبقة األخيرة التي حتتوي على بقايا مخلفات املزرعة التربة والرماد.  
كما وتغطى الطبقة العليا بالتربة لتقليل التبخر.  ولتحسن التهوية في الكومة يوضع عدد من العصي )2 – 4( 
رأسيا في وسط الطبقة الثانية وتترك حتى اإلنتهاء من الوصول لالرتفاع املطلوب وبإزالتها تكون منافذ للتهوية.  
وعندما تنخفض درجة احلرارة فيجب قلب مكونات الكومة وخلطها.  بعد التقليب الثانى تترك املواد لتنضج  وبعد 
حوالي ثالثة أشهر يتم احلصول على نوعية عالية اجلودة من السماد املخمر، ومن أهم عيوب هذه الطريقة أنها 

حتتاج إلى أيدي عاملة كثيرة ومياه وفيرة.

2- طريقة بانقلور:
تس������تعمل ه������ذه الطريقة نفس نظام طريقة إندور ولكنها تتفادى بعض املس������اوئ، إذ ا تقل������ل من األيدى العاملة 
وكميات املياه.  فالطبقات التي حتتوي على مواد خش������نة تخلط جيدا مع روث احليوانات وتضاف كمية كافية من 
املي������اه ل������كل طبقة حتى احلصول على احلد األعلى من املياه،   يغطى  س������طح الكومة )عل������ى إرتفاع 1 – 1.5 متر( 
بالط������ن أو روث البقر حلماية املواد م������ن اجلفاف وفقدان احلرارة.  خالل 8 – 10 أيام  تكون احلرارة قد وصلت 

ألعلى حد لها، وبعد فترة 6 – 8 شهور تنهى العملية بدون تقليب احملتويات.

3- طريقة اخلطوط:
هي طريقة مبسطة وتتبع نفس النظام املتقدم من تركيب املدخالت حيث يتم تطبيق املواد املختلفة على خطوط 
بحيث تروى وتقلب بواس������طة آليات خاصة حتى النضج،   وميكن تطبيق هذه الطريقة  حتت كل الظروف املناخية 

وهى طريقة مناسبة في حال قلة العمالة املتواجدة.
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وصف الطرق الثالث إلنتاج السماد املخمر
املساوئ امليزات االحتياجات شروط التطبيق طريقة اإلنتاج

- إحتياج أليادى 
عاملة كثيرة.

- إحتياج لكميات 
كبيرة من املياه.

- سريعة
- وفرة السماد

- نوعية السماد    
ممتازة

- اخلبرة والدراية
- اهتمام مكثف
- وفرة سماد 

املاشية

- ال توجد معوقات
مناخية أو إقليمية

طريقة إندور

- بطء في توفير 
املواد اخلام.

- نوعية رديئة من 
السماد املخمر 

املنتج

- إحتياج أليادى     
عاملة قليلة.

- إحتياج ملياه قليلة.
ال توجد إحتياجات 

محددة

- مناخ جاف
- شح في املياه

- ندرة األيدي العاملة
طريقة بانقلور

- حتتاج إلى 
تقليب  مستمر.

- طريقة مبسطة.
ال توجد إحتياجات 

محددة
- ال توجد معوقات 
مناخية أو إقليمية

طريقة اخلطوط

4- طريقة سماد فناء املزرعة: 
سماد املزرعة عبارة عن خليط من الروث، البول واملواد العضوية أو املعدنية التى تستعمل في أرضية اسطبالت 

املواشي.  إن عملية تخمير هذه املواد تتفادى فقد العناصر الغذائية خالل تخزين سماد املزرعة.
توضع املواد في شكل طبقات بسماكة 30 سنتيمتراً في كومة أو في حفر.  تغطى كل طبقة بالتربة أو بالرماد بعد 
رشها باملاء.  يجب أن تبنى الكومة على مساحة x 1.5 1.5 متراً وال يزيد إرتفاعها عن 1.5 متر.  يفضل أن يكون 
عمق احلفرة 0.9 متراً وعرضها 1.8 – 2.0 متر  كما ال بد من رص املواد في احلفرة حتى تتخطى مستوى األرض 
ب 30 سنتيمتراً.  يجب أن تغطى كل من الكومة واحلفرة للحفاظ على الرطوبة وملنع وصول املاء للمكونات.  حتتاج 

هذه الطريقة إلى مدة 4 – 5 شهور.
ميكن لعملية اإلنتاج أن تكون على مستوى أكبر أو حتى على مستوى إنتاج صناعى، شريطة أن تتوفر كميات املواد 
العضوية مثل روث املواشى، املخلفات النباتية، بقايا الصناعات الغذائية أو البقايا املنزلية، كما ميكن إنتاج السماد 

املخمر بشكل جتاري.

 إختيار املوقع:
ال بد من تفادي حرارة الشمس والرياح عند بناء الكومة. لذا فإن املوقع املناسب يكون في منطقة ظليلة وبالقرب 

من مصدر املياه.

 بناء وصيانة الكومة:
إلنتاج السماد املخمر ال بد من عمل كومة لبقايا املواد العضوية.  للحصول على درجات حرارة بن 70 -65 درجة 


