اجلهات ذات العالقة  :أي جهة أخرى هلا عالقة بهذا النظام .
النحال  :كل من يقوم بالرتبية والرعاية جملموعة من طوائف
النحل .

نظام
تربية النحل

صادر بقرار مجلس الوزراء رقم  65وتاريخ  1431/3/8هـ
والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م 15/وتاريخ  1431/3/13هـ

املادة األوىل :
يهدف هذا النظام إىل تنظيم تربية النحل
املادة الثانية  :تعريفات :
يقصد بالعبارات اآلتية – أينما وردت يف هذا النظام – املعاني
املبنية أمام كل منها  ،مامل يقتض السياق خالف ذلك :
الوزارة  :وزارة الزراعة
الوزير  :وزير الزراعة .
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مهنة تربية النحل  :مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل ،
واستغالهلا يف إنتاج منتجات النحل  ،أو يف إكثار النحل وإنتاج الطرود
أو يف تلقيح احملاصيل .
حنل العسل  :هو الذي يعيش معيشة اجتماعية يف طوائف
(مجاعات ) .
أدوات النحل  :أدوات يستعملها النحال داخل اخلاليا أو خارجها
للمساعدة يف تنفيذ عمليات النحالة املختلفة .
احلمولة الرعوية  :نسبة عدد طوائف النحل إىل عدد األشجار يف
مساحة معينة.
املراعي النحلية  :املواقع اليت تنتشر فيها النباتات واألشجار
املناسبة لرعي النحل  ،وتكون مصدراً للرحيق وحبوب اللقاح .

يف سبيل حتقيق ذلك – مع اجلهات ذات العالقة .
املادة الرابعة :
تلتزم اجلهات ذات العالقة بالتعاون مع الوزارة يف كل ما من شأنه
دعم العاملني يف مهنة تربية النحل ومحايتهم وتشجيعهم  ،ومن ذلك
ما يأتي :
1 .1تقديم أي معلومة أو تسهيالت تساعد الوزارة يف حتقيق
أهداف هذا النظام .
2 .2إعطاء األهمية الالزمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج
ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملني
فيها.
3 .3اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ملنع الضرر على النحال
عند مكافحة اآلفات املؤثرة على اإلنسان أو احليوان أو
النباتات .
4 .4املساهمة يف تطبيق إجراءات احلجر الزراعي يف حالة قيام
الوزارة بإعالن منطقة ما منطقة حجر زراعي .

احملمية الطبيعية  :مساحة من األرض مملوكة للدولة  ،وتتمتع
حبماية خاصة للحياة الربية بها .

املادة اخلامسة :

ساللة النحل احمللي (البلدي)  :سالسة النحل املرتكزة جنوب
غرب اجلزيرة العربية  ،وتقع – تقسيمياً – حتت نوع حنل العسل
العاملي .

1 .1تتوىل الوزارة منح تراخيص إنشاء املناحل التقليدية أو
احلديثة لألفراد واملشروعات بعد استكمال الشروط وفقاً
ملا حتدده الالئحة.

النظام  :نظام تربية النحل .
الالئحة  :الالئحة التنفيذية للنظام .
املادة الثالثة:
تتوىل الوزارة اإلشراف العام على مهنة تربية النحل  ،والعمل على
محايتها  ،ووضع اخلطط والربامج واخلدمات اإلرشادية  ،والتعاون ـ

2 .2حتدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال ،
وتفتش على مجيع مشروعات املناحل للتأكد من التزامها
بالنظام والئحته.
3 .3تتوىل الوزارة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل .
4 .4تقوم الوزارة بوضع برامج توعية يف كل ما خيص مهنة تربية
النحل .

املادة السادسة :
يلتزم النحال باإلبالغ عن أي مرض أو آفة تشكل تهديداً لطوائف
النحل  ،ويتخذ اإلجراءات الالزمة للمكافحة وفقاً ملا حتدده الالئحة،
وتتوىل الوزارة اختاذ اإلجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض أو
آفة جديدة تهدد النحل ومنها :
1 .1حتديد منطقة ظهور املرض أو اآلفة منطقة حجر  ،واإلعالن
عن ذلك  ،وتوعية أصحاب الشأن .
2 .2وضع برنامج مكافحة الستعمال املرض أو اآلفة واإلشراف
على تطبيقه .
3 .3توفري املبيدات  ،وأدوات النحالة  ،وتوزيعها جماناً على
النحالني.
4 .4يف احلاالت اليت تنشأ فيها مشكالت طارئة أو غري متوقعة
قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبري  ،تتخذ الوزارة
إجراءات فورية للقضاء على التهديد أو احلد منه .
5 .5اإلعالن عند انتهاء التهديد أو احلد منه.
املادة السابعة :
تتوىل الوزارة – بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة – منح تصريح
استرياد النحل وتصديره  ،وموارد التغذية والعالج  ،وأدوات النحالة،
وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته وتصنيعها  ،ومراقبة
أسواق منتجات النحل .
املادة الثامنة :
على النحال – عند إبالغ الوزارة له مبواعيد الرش – أن يتخذ
مجيع االحتياطات الالزمة حلماية النحل من التسمم باملبيدات ،
وعليه كذلك االتصال بأقرب فرع للوزارة ملعرفة الرش باملبيدات
الذي حتدده الوزارة واجلهات ذات العالقة .

املادة التاسعة :
مينع استخدام املبيدات الكيميائية أو املضادات احليوانية – سواء
املصرح بها أو غري املصرح بها  -يف مكافحة أمراض أو آفات النحل
أثناء مواسم تزهري النباتات  ،وكذلك مينع استخدام مبيدات أمراض
النحل وآفاته  ،واملضادات احليوية غري املخصصة لالستخدام داخل
خاليا النحل  ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املادة العاشرة :
تعمل الوزارة على محاية املراعي النحلية  ،وتنظيم املناحل
وعمليات التغذية فيها  ،والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق
بدخول املناحل للمحميات الطبيعية وفقا ملا حتدده الالئحة .
املادة احلادية عشرة :
تعمل الوزارة على احملافظة على ساللة النحل احمللي  ،وتطويرها،
والتعاون مع اجلهات ذات العالقة وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املادة الثانية عشرة :
مع عدم اإلخالل مبا يقضي به نظام اهليئة العامة للغذاء والدواء،
تتوىل الوزارة ما يأتي :
1 .1تسجيل املبيدات اخلاصة بأمراض النحل وآفاته ومواد
التغذية واملنشطات  ،ومراقبة استخدامها .
2 .2إصدار تعليمات ملنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما خيص
الفرز  ،والتعبئة  ،والتغليف والعرض  ،وذلك بعد التنسيق مع
اجلهات ذات العالقة .

املادة الثالثة عشرة :
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أنظمة أخرى ،
يعاقب كل من يثبت خمالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة
أو أكثر من العقوبات التالية :
1 .1اإلنذار.
2 .2غرامة مالية التزيد على عشرة آالف ريال .
3 .3وقف الرتخيص مبزاولة النشاط ملدة ال تزيد على سنة .
4 .4إلغاء الرتخيص .
املادة الربعة عشرة :
تكون يف الوزارة جلنة من ثالثة أعضاء على األقل  ،يكون بينهم
مستشار نظامي وآخر خمتص يف جمال النحل  ،للنظر يف خمالفات
أحكام هذا النظام وتقرير العقوبات املناسبة  ،ويعتمد الوزير قرارات
اللجنة  .وجيوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان املظامل خالل
ستني يوماً من تاريخ إبالغ من ضده القرار .
املادة اخلامسة عشرة :
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية هلذا النظام بعد التنسيق مع
اجلهات ذات العالقة  ،وذلك خالل تسعني يوماً من تاريخ نشره.
املادة السادسة عشرة :
ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية  ،ويعمل به بعد تسعني
يوماً من تاريخ نشره.

3 .3تسجيل مجيع املواد املستخدمة داخل خاليا النحل .
4 .4التنسيق مع اجلهات املعنية يف مكافحة الغش يف منتوجات
النحل.
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