املادة األوىل
تعريفات :
الوزارة  :وزارة الزراعة.
الوزير  :وزير الزراعة .
اجلهات ذات العالقة  :أي جهة أخرى هلا عالقة بهذا النظام .
النحال  :كل من يقوم بالرتبية و الرعاية جملموعة من طوائف
النحل .

الالئحة التنفيذية
لنظام تربية النحل
المصدر  :إدارة اإلرشاد الزراعي بوزارة الزراعة
المملكة العربية السعودية.

طائفة النحال  :مجاعة النحل اليت تعيش معاً يف مسكن خاص ،
وتتكون من ملكة و شغاالت و ذكور .
املنحل  :املكان الذي توضع فيه خاليا النحل .
خلية النحل احلديثة ( اخللية ذات األقراص املتحركة )  :احليز
الذي تعيش فيه طائفة النحل و حيتوي على إطارات متحركة بينها
مسافة ثابتة (  9ملم ) تسمى املسافة النحلية .
خلية النحل البلدية  :جذوع األشجار املستخدمة يف تربية النحل
بعد حفرها من الداخل أو تلك املصنعة املشابهة هلا .
إطار خشيب  :إطار خشيب مستطيل الشكل طوله من اخلارج
يف اخللية الجنسرتوث  48.3سم ومن الداخل  43.2سم  ،واالرتفاع
اخلارجي  23.2سم  ،ومن الداخل  20.3سم  ،يستخدم بعد إن يثبت
به األساس الشمعي .
األساس الشمعي  :لوح مصنوع من الشمع الطبيعي مبقاس اإلطار
اخلشيب مطبوع على جانبيه بوادي جدر العيون السداسية.
النحالة الثابتة  :تربية النحل و العناية به يف موقع ثابت وعدم نقله
من مكان إىل أخر .

134

النحالة املتنقلة ( املرحتلة )  :نقل طوائف النحل من مكان ألخر
تتبعاً ملواسم تزهري احملاصيل واألشجار للحصول على عسل حنل من
مصادر خمتلفة .
املنشأة  :مصنع لتصنيع أدوات النحل أو لتعبئة عسل النحل
ومنتجات النحل األخرى  ،أو مؤسسة أو شركة متارس أي عمل يتعلق
بأعمال النحالة .
أدوات النحل  :أدوات يستعملها النحال داخل أو خارج اخلاليا
للمساعدة يف تنفيذ عمليات النحالة املختلفة .
طرد النحل املر زوم  :جمموعة من شغاالت النحل بدون أقراص
مع ملكة و غذاية يف صندوق خشيب له جانبان أو أكثر من السلك
للتهوية .
صندوق السفر  :عبارة عن صندوق خشيب يسع مخسة أقراص
ويستخدم يف نقل نواة النحل ( الطرد املسكن ) .
الطرد املسكن ( نواة النحل )  :مخسة أقراص مغطاة متاماً
بالنحل من اجلانبني  ،منها  3أقراص حضنة و الباقي عسل و حبوب
لقاح مع ملكة ملقحة .
قفص إرسال امللكات  :يستخدم يف تسفري امللكات  ،وبه ثالثة
جتاويف متداخلة  ،يوضع بأحدها الكاندى ( غذاء سكري تستخدمه
الشغاالت لتغذية امللكة أثناء السفر ) ثم يغطى بالسلك وتدخل
امللكة ومعها عدد من الشغاالت من خالل فتحة جانبية تغلق بقطعة
خشبية.
حضنة النحل  :عبارة عن األطوار غري البالغة من النحل املشتملة
على أطوار البيض و الريقات ( حضنه مفتوحة ) والعذارى ( حضنه
مغلقة ) .
سالالت النحل القياسية  :عدد من سالالت النحل املنتشرة على
مستوى العامل ذات صفات و خصائص اقتصادية و سلوكية متميزة .

ساللة النحل احمللي ( البلدي )  :هي ساللة النحل اليمين
املرتكزة جنوب غرب اجلزيرة العربية واليت تقع ضمن تقسيم النحل
العاملي .

خمترب حتليل العسل  :خمترب معتمد يتم فيه حتليل عينات العسل
لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات واملقاييس احمللية.

أوالً :متنح الوزارة الرتاخيص الالزمة للمناحل اخلاصة والتجارية
سواء الثابتة أو املتنقلة وتتوىل اإلشراف عليها بالتنسيق مع اجلهات
ذات العالقة ،وفقآ ملا يلي :

املواصفات القياسية  :هي الوثيقة اليت تصدر من جهة معرتف بها
ومسؤولة وحدها عن إصدارها سواء على املستوى احمللي أو الدولي .

1 .1يشرتط على مجيع النحالني التسجيل لدى الوزارة.

تسمم النحل  :عبارة عن موت طوائف النحل أو ضعفها بشكل
كبري بسبب التعرض للمبيدات الكيميائية املستخدمة يف مكافحة
اآلفات أو أي مصادر أخرى ينتج عنها تسمم النحل.

2 .2يتم فتح ملف خاص بالنحال لدى أقرب فرع أو مديرية أو
إدارة عامة لشؤون الزراعة وتعبئة منوذج طلب الرتخيص
املعد من قبل الوزارة بعد استيفاء الشروط.

احملميات الطبيعية  :مساحة من األراضي مملوكة للدولة و تتمتع
حبماية خاصة للحياة الربية بها .

حمطة تربية امللكات وإنتاج الطرود  :موقع يتم جتهيزه لرتبية
ملكات النحل وإنتاج الطرود بأعداد كبرية .

التغذية الصناعية  :تغذية النحل مبواد أخرى خلف غذائها
الطبيعي من رحيق األزهار أو حبوب اللقاح .

مشروع منحل جتاري  :عبارة عن منشأه جتارية ملزاولة تربية
النحل وانتاج العسل و/أو بيع أو االجتار بالنحل ومنتجاته وأدواته
للحصول على منافع متوقعة خالل فرتة زمنية حمددة .

3 .3املناحل اخلاصة والتجارية .متنح الوزارة تراخيص إلنشاء
املناحل اخلاصة داخل األمالك اخلاصة  ،أما املناحل
التجارية فيشرتط أن يكون املنحل ( ثابتاً أو متنق ً
ال )
بعيداً عن التجمعات السكانية واملدارس وحظائر املواشي
ومزارع الدواجن وخمازن األمسدة واملبيدات.

املراعي النحلية  :املواقع اليت تنتشر فيها النباتات و األشجار
املناسبة لرعي النحل و تكون مصدراً للرحيق و حبوب اللقاح .
احلمولة الرعوية  :عدد خاليا النحل اليت ميكن أن تسرح يف
مساحة معينة من األرض .

احمللول السكري (تغذية سكرية )  :تغذية النحل مبحلول سكري
بإضافة كمية من السكر إىل كمية من املاء .

املادة الثانية

حبوب اللقاح  :عبارة عن غبار األعضاء املذكرة يف أزهار النباتات
واليت يقوم النحل جبمعها لتكون املصدر الربوتيين يف غذائه .

تلتزم اجلهات ذات العالقة حبسب اختصاص كل جهة  ،بالتعاون
مع الوزارة وفقا ملا يلي :

الغذاء امللكي  :سائل مييل إىل األبيض  ،كثيف القوام تفرزه
الشغاالت صغرية السن من غدد خاصة يف الرأس وتغذي به الريقات
الصغرية وامللكات .

1 .1تقديم أي معلومات أو تسهيالت تساعد الوزارة يف حتقيق
أهداف هذا النظام مبا يف ذلك تشكيل جلان مراقبة
للتفتيش على األسواق اخلاصة ببيع النحل ومنتجاته ومواقع
تربية النحل .

مشع النحل  :سائل أبيض كثيف القوام تفرزه شغاالت النحل من
غدد خاصة على السطح السلفي للبطن .
صمغ النحل (العكرب أو الرب وبولس )  :مادة صمغية جيمعها
النحل من قلف األشجار وبراعم بعض النباتات الستخدامها داخل
اخللية .
سم النحل  :إفراز بروتيين سائل شفاف جيف بسرعة  ،تفرزه
شغاالت النحل من غدد خاصة يف آلة اللسع للدفاع عن طائفتها .

2 .2اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ملنع الضرر على
املناحل عند مكافحة آفات الصحة اإلنسانية أو احليوانية أو
الزراعية ،ويشمل ذلك وضع جداول الرش ومواعيده وآلية
تبليغ النحالني .
املادة الثالثة
تراخيص املناحل واإلشراف عليها:

4 .4تكون مدة الرتخيص  3سنوات قابلة للتجديد.
5 .5بعد حصول النحال على الرتخيص مينح بطاقة ( تصريح
حنال) ( ثابت أو متنقل ) تشتمل على معلومات مرجعية
مثل :االسم  ،العنوان  ،رقم امللف  ،رقم الرتخيص  ،اجلهة
املاحنة للرتخيص  ،عدد اخلاليا  ،ويتم ختم اخلاليا خبتم
خاص بالوزارة غري قابل لإلزالة.
6 .6يلتزم النحال بوضع لوحة تعريفية على املنحل الثابت أو
املتنقل توضح اسم صاحب املنحل ورقم الرتخيص واجلهة
املاحنة له وعنوانه ورقم هاتفه وعدد اخلاليا والرقم اخلاص
بصندوق التنمية الزراعية يف حالة حصوله على قرض.
ثانياً  :الضوابط املنظمة إلقراض املناحل :
عند رغبة صاحب املنحل احلصول على قرض من صندوق التمنية
الزراعية فإنه يلزم استيفاء الشروط املعمول بها لدى الصندوق.
ثالثاً :استقدام عمالة حنل :
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جيب على صاحب املنحل عند طلبه استقدام عمالة حنل استيفاء
االشرتاطات التالية:
1 .1أن يكون لدى مربي النحل تصريح حنال ساري املفعول صادر
من الوزارة  ،اإلدارة العامة لشؤون الزراعية باملنطقة .
2 .2فيما يتعلق مبنح شهادات تأييد استقدام العمالة فإنه يتم
بنا ًء على املعايري والضوابط اليت تنظمها الوزارة.
املادة الرابعة
اإلجراءات والضوابط الالزمة عند مكافحة األمراض واآلفات
اليت تصيب النحل:
1 .1يلتزم النحالون وأصحاب املناحل ومشاريع النحل بإعطاء
البيانات التصحيحية اليت يطلبها موظف الوزارة أو اجلهة
ذات العالقة والسماح له بفحص طوائفهم وأخذ عينات من
النحل أو أدواته أو منتجاته أو من املواد العالجية والغذائية
عند الضرورة.
2 .2يف حالة وجود مرض أو آفة تشكل تهديداً لطوائف النحل
أو يف حال أصبحت أي من مواد أو أدوات النحالة مصدراً
لعدوى ممرضة رمبا تؤدي إىل خسارة اقتصادية جيب اختاذ
واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
•على النحال التبليغ بوجود املرض أو اآلفة لدى أقرب فرع
أو مديرية أو إدارة عامة للزراعة وتعبئة النموذج اخلاص
بذلك.
•على النحال اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة املرض أو
اآلفة باستخدام املواد املسجلة يف املكافحة واتباع اإلرشادات
املوجودة على ملصق العبوة ويف حال عدم معرفته بسبل
العالج يتوجب عليه االتصال بالفرع أو املديرية أو اإلدارة
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العامة لشؤون الزراعة ( األقرب له ) ليقوم فين النحل
بالفحص الالزم وإعطائه التوصية الكاملة بنوع العالج
وكيفية التطبيق وتوقيته.

النحل بهدف العالج داخل اخلاليا أو خارجها ( على سبيل
املثال ال احلصر  :األدوية البيطرية مبا فيها املضادات
احليوية والفيتامينات أو بروتينات املواشي أو الدواجن ).

•يتم وضع النحل و  /أو األدوات اليت تشكل مصدراً للعدوى
باملرض أو اآلفة حتت احلجر الزراعي الداخلي ملدة حتددها
الوزارة ومينع نقلها من مكان احلجر نهائياً.

6 .6تقوم الوزارة يف احلاالت الطارئة اليت قد تهدد مهنة تربية
النحل بشكل كبري بتوفري املبيدات وأدوات النحالة وتوزيعها
جماناً على النحالني .

•تقوم الوزارة بإصدار تعميم إجراءات املكافحة لدى النحالني
للحد من انتشار املرض واآلفة يف املنطقة.
•تقوم الوزارة بإعالن املنطقة املوبوءة منطقة مغلقة مينع
دخول أو خروج أي حنل أو منتجاته منها وذلك بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة ويرفع احلجر بعد صدور قرار بذلك.
•حيق ملوظف الوزارة ،وبناء على تقرير فين معد من قبل
الوزارة ويف وجود صاحب النحل أو من ميثله ،إبادة طوائف
النحل و  /أو األدوات يف حالة كون ذلك هو العالج الوحيد
الفعال للقضاء على املرض أو اآلفة.
3 .3مينع استخدام املبيدات الكيميائية أو املضادات احليوية
ملكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهري النباتات
وقيام النحل بتخزين العسل ويستثين من ذلك العالج باملواد
أو املبيدات الطبيعية اليت ليست من أصل كيميائي ومصرح
بها .
4 .4جيب أن تكون املواد العالجية اليت تستخدم ملكافحة آفات
وأمراض النحل مسجلة رمسيا لدى الوزارة أو إحدى
اجلهات احلكومية ذات العالقة ،ومينع استخدام أي مبيد
أو مادة جمهولة املصدر أو غري خمصصة للنحل أو الحتتوي
عبوتها على معلومات كاملة وواضحة عن الرتكيب وطريقة
التطبيق .
5 .5مينع استخدام أو إضافة أية مواد غري مرخصة مع تغذية

املادة اخلامسة
استرياد وتصدير النحل وأدوات النحالة وتصنيعها :
أوالً :استرياد النحل احلي :
1 .1يسمح باسترياد النحل على هيئة طرود حنل مرزوم فقط
(شغاالت النحل مع امللكة دون أقراص ) يف أقفاص مصنوعة
من اخلشب والسلك .
2 .2يسمح باسترياد ملكات النحل منفردة يف أقفاص إرسال
امللكات مع شغاالت مصاحبة .
3 .3يشرتط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية خبلو النحل و/
أو امللكات املستوردة من أية أمراض أو آفات  ،على أن يكون
تاريخ إصدار الشهادة الصحية ال يزيد على أسبوعني من
تاريخ الوصول .
4 .4يتم فحص عينات حنل بالغ تؤخذ من طرود النحل أو اآلفات
خصوصاً اآلفات اخلطرية مثل حلم لفاروا أو خنفساء اخللية
الصغرية .
5 .5مينع استرياد النحل يف صناديق سفر النحل احملتوية على
أقراص مشعية حتتوي على حنل و حضنه و حبوب لقاح
وعسل .

6 .6مينع استرياد نوع النحل اآلسيوي  Apis ceranaونوع
النحل اهلندي العمالق  Apis dorsataإال ألغراض
البحث العلمي عن طريق اجلهات العلمية ومراكز األحباث
ومبوافقة الوزارة كما مينع استرياد امللكات أو الطرود من
السالالت األفريقية Apia mellifera capensis
و . Apis mellifera scutellata
ثانياً  :تصدير النحل احلي :
1 .1يسمح بتصدير طرود وخاليا النحل على أن يرفق معها
شهادة صحية صادرة من الوزارة تفيد خبلوها من اآلفات
واألمراض .
2 .2تلتزم اجلهة املصدرة بشروط الدولة املستوردة .
ثالثاً  :استرياد وتصدير أدوات النحل وتصنيعها :
1 .1يسمح باسترياد وتصدير أدوات النحالة ومستلزمات تربية
النحل بشرط مطابقتها للمواصفات واملقاييس املعتمدة
عاملياً ،يف حالة عدم وجود مواصفة قياسية سعودية .
2 .2تلتزم اجلهة املصنعة ألدوات النحالة بالتقيد باملواصفات
واملقاييس املعتمدة علمياً ،يف حالة عدم وجود مواصفة
قياسية سعودية.
املادة السادسة
بيع النحل وأدواته ومراقبة أسواق منتجات النحل:
أوالً:يشرتط ملنح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته ومنتجاته وما
يلي:
1 .1احلصول على رخصة حمل من اجلهة ذات االختصاص.

2 .2أن يكون لدى املتقدم خربة كافية بأعمال النحل وأدواته
أو وجود فين حنل حاصل على دبلوم أو بكالوريوس زراعة
ولديه خربة كافية يف هذا اجملال.
3 .3أن يكون احملل خمصصاً لبيع النحل وأدواته ومنتجاته
وأغذيته واملواد العالجية.
4 .4أن يكون مستودع أدوات النحل ومغذياته منفص ً
ال عن
مستودع املبيدات أو أي مواد كيمائية أخرى.
5 .5يصرح للمحل ببيع مغذيات النحل واملواد العالجية املصرح
بها من قبل الوزارة .
6 .6يشرتط حفظ وختزين منتجات النحل ( الرب وبولس أو
العكرب ) -مشع النحل – سم النحل ) حبسب الشروط
اليت حددتها الوزارة يف هذا الشأن.
ثانياً:يتم التنسيق بني الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية
ووزارة التجارة والصناعة واجلهات ذات العالقة فيما خيص مراقبة
أسواق منتجات النحل .
املادة السابعة
الضوابط املنظمة لرش املبيدات ومحاية املناحل من التسمم:
قبل أي عملية رش مبيدات ملكافحة اآلفات الزراعية مثل اجلراد
الصحراوي أو آفات الصحة العامة مثل البعوض أو غريها جيب على
اجلهات ذات العالقة مراعاة التالي:
1 .1تتوىل الوزارة أو اجلهة اليت ستقوم بعمليات رش املبيدات
اإلعالن عن ذلك قبل فرتة التقل عن أسبوع عن طريق
وسائل االتصال املتاحة.
2 .2تقوم اجلهة املنفذة للرش غري الوزارة بإبالغ اإلدارة

العامة للزراعة باملنطقة رمسياً مبواعيد وأماكن الرش قبل
أسبوعني على األقل من أول عملية رش ويف حالة استمرار
الرش يف نفس املكان حتدد الفرتة حتى يتالفى النحالون
تسمم حنلهم خالل تلك الفرتة.
3 .3يلتزم النحالون مبراجعة اإلدارات العامة لشؤون الزراعة
واملديرات والفروع ملعرفة فرتات الرش املتوقعة سنويا
واحلصول على جداول ومواعيد رش املبيدات وأخذ
اإلحاطات الالزمة حلماية مناحلهم مبا فيها وضع عالمات
مميزة (رايات ملونة) حول املناحل مباشرة ،لتاليف الرش
املباشر على النحل,وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب
املزارع اجملاورة ملناحلهم ملعرفة أي عمليات رش متوقعة.
4 .4تعمل الوزارة واجلهات القائمة بالرش على اختاذ مجيع
االحتياطات الالزمة لتقليل حدة التسمم يف طوائف النحل
وإلزام فرق الرش باتباع هذه االحتياطات ،ومن ذلك
استخدام مبيدات ذات مسية أقل للنحل أو الرش يف األوقات
اليت يقل فيها سروح النحل ووضع عالمات حتذيرية مثل
لوحات مكتوبة أوعالمات بلون معني عند املناطق واألماكن
املتوقع رشها.
املادة الثامنة
محاية املراعي النحلية:
تعمل الوزارة على محاية املراعي النحلية وذلك من خالل ما
يلي:
1 .1التنسيق مع اجلهات ذات العالقة بتشجيع زراعة النباتات
املناسبة للنحل يف احلدائق العامة والطرقات واملنتزهات
واملناطق الساحلية.
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2 .2الرتكيز على إكثار وتوزيع النباتات النحلية يف مشاتل
الوزارة.

 -1يسمح بالتغذية الكربوهيدراتية (السكرية)و/أو الربوتينية
(حبوب اللقاح أو مكمالتها أو بدائلها)وذلك يف احلاالت التالية:

3 .3توجيه النحالني وتشجيعهم على مراقبة املراعي النحلية
واحلفاظ عليها وإبالغ الوزارة بأي إخالل بها سواء باحلرق
أو القطع أو غري ذلك .

 عدم توفر مصادر الغذاء الطبيعية للنحل أو قلتها أثناء فصلالصيف أو فرتات اجلفاف ويكون اهلدف من ذلك هو احملافظة على
حياة النحل.

4 .4تعمل الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بإعادة
زراعة املراعي النحلية املتدهورة بنباتات حنلية حملية.

 تقوية طوائف النحل بغرض إنتاج امللكات أو الطرود يف مواسمالتكاثر.

5 .5تقوم الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات البحثية ذات العالقة
بوضع خرائط رعوية وحتديد احلمولة الرعوية النحلية.

 -تقوية طرود النحل املسكنة حديثاَ أو الناجتة من التقسيم.

6 .6تقوم الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة واجلمعيات
التعاونية حبماية املراعي النحلية ومنع تدهورها ومحايتها
من الرعي اجلائر ورمي املخلفات وقطع األشجار وشق
الطرق وأي إحداثات قد تضر بها .
7 .7تقوم الوزارة برعاية الغابات واملراعي النحلية من حيث
تقليم األشجار ومكافحة اآلفات خارج مواسم التزهري.
املادة التاسعة
تنظيم املناحل وعمليات التغذية:
أ-تنظيم مواقع املناحل البلدي واملستوردة:
تتوىل اإلدارات العامة لشؤون الزراعة باملناطق واملديريات والفروع
باحملافظات بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة حتديد مواقع خاصة
بساللة النحل البلدي ومواقع أخرى للنحل املستورد وفقاً لظروف
وطبيعة كل منطقة وذلك عند الضرورة.
ب-تغذية النحل:
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 -2مينع استخدام أو إضافة أي مواد غري خمصصه لطوائف
النحل أو غري مسجلة لتغذية النحل بهدف التنشيط أو العالج سواء
داخل اخلاليا أو خارجها.

واحلاصلني على تصريح حنال .
3 .3تعبئة منوذج تصريح الدخول ( املعد من قبل اهليئة ) .
4 .4دخول احملميات خالل مواسم تزهري املراعي والنباتات .
5 .5أال يتجاوز عدد طوائف النحل احلمولة الرعوية لكل
حممية.
6 .6عدم اإلخالل أو التغيري داخل مناطق احملمية بإقامة منشآت
أو إحداثات .
7 .7عدم استخدام أي نوع من املبيدات ألي سبب من األسباب.
8 .8يسمح بدخول املناحل اليت تربي الساللة احمللية فقط .

 -3مينع استخدام املواد املسجلة يف تغذيه النحل أثناء فرتة
التزهري وفرز العسل.

9 .9متنع اهليئة دخول النحل إىل احملمية يف حالة وجود ضرر
بيئي من النحال أو من العمالة أو يف حالة عدم االلتزام
بتعليمات اهليئة .

 -4تتوىل اإلدارات العامة لشؤون الزراعة باملناطق واملديريات
والفروع باحملافظات وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة القيام حبل
املنازعات الناجتة عن أي خالفات بني النحالني ناجتة عن تنظيم
مواقع املناحل وعمليات التغذية.

املادة احلادية عشرة

املادة العاشرة
دخول املناحل للمحميات الطبيعية :
يسمح دخول املناحل للمحميات الطبيعية بعد التنسيق مع اهليئة
السعودية للحياة الفطرية وفقاً للضوابط التالية :
1 .1دخول احملميات فقط إىل احملميات املتاحة .
2 .2دخول احملميات للنحالني املسجلني لدى الوزارة فقط

احملافظة على ساللة النحل احمللية :
تعمل الوزارة على احملافظة على ساللة النحل احمللي وتطويرها
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ،وذلك من خالل اآلتي :
1 .1تتوىل الوزارة عند احلاجة حتديد مناطق خاصة للنحل
احمللى مينع دخول النحل املستورد إليها.
2 .2تشجيع إقامة وتشغيل حمطات تربية ملكات النحل وإنتاج
الطرود للحد من االسترياد اخلارجي  ,مع إعداد وتدريب
الكوادر الفنية داخلياً وخارجياً لتطوير عمل احملطات .
3 .3العمل على حتديد بعض املناطق املنعزلة للحفاظ على

اخلصائص الوراثية لساللة النحل احمللي وختصيصها
لربامج الرتبية واالنتخاب بهدف حتسني صفاتها .
املادة الثانية عشرة

7 .7حتلل نتائج التجربة إحصائياً ويف حالة اجتياز املادة
الختبارات التجربة يتم التوصية مبنح اجلهة الطالبة شهادة
تسجيل من قبل اجلهة املختصة.
ثانياً:مواد تغذية ومنشطات النحل:

تسجيل املبيدات اخلاصة بالنحل وآفاته ومواد التغذية والعالج :

1 .1جيب أن تكون مغذيات أو منشطات النحل املراد تسجيلها
مسجلة يف بلد املنشأ.

1 .1جيب أن تكون املبيدات  /املواد العالجية املراد تسجيلها
مسجلة يف بلد املنشأ .

2 .2تتقدم اجلهة الطالبة بطلب تسجيل أو موافقة فنية إلنتاج
مغذيات أو منشطات النحل حملياً إلدارة اإلرشاد الزراعي
بالوزارة مع تقديم شهادة حتليل مبكونات مغذي أو منشط
النحل من جهة رمسية معتمدة.

أوالً  :تسجيل املبيدات اخلاصة بالنحل وآفاته :

2 .2تتقدم اجلهة الطالبة بطلب التسجيل إىل اجلهة املختصة
بتسجيل املبيدات بالوزارة أو غريها من اجلهات احلكومية
ذات العالقة .

3 .3تقوم إدارة اإلرشاد الزراعي بوضع خطة عملية لتجربة
وحتديد األدوات واملواد الالزمة.

3 .3تقوم اجلهة املختصة بإحالة طلب التسجيل إلدارة التسجيل
الزراعي بالوزارة إلجراء جتربه لتحديد كفاءة املبيد ضد
اآلفة أو املراد مكافحته ومأمونيته على النحل داخل أو خارج
اخللية حتت ظروف وأجواء اململكة.

4 .4تقوم اجلهة الطالبة للتسجيل بتأمني مجيع األدوات واملواد
والتكاليف اليت ستطلبها عملية التقييم على أن يتم التنسيق
مع اجلهات املختصة بالوزارة لفسح كمية حمددة من مغذيات
أو منشطات النحل املراد تسجيلها لغرض التجربة فقط.

4 .4تقوم إدارة اإلرشاد الزراعي بوضع خطة عملية للتجربة
وحتديد األدوات واملواد الالزمة.

5 .5يتم تقييم مغذيات أو منشطات النحل عن طريق إدراة
اإلرشاد الزراعي بالوزارة أو جهات أخرى رمسية حتددها
الوزارة ملعرفة كفاءتها ومأمونيتها على طوائف النحل.

5 .5تقوم اجلهة الطالبة للتسجيل بتأمني مجيع األدوات واملواد
والتكاليف اليت تتطلبها عملية التقييم وتتحمل تكاليف تنفيذ
التجربة على أن يتم التنسيق مع اجلهة املختصة لفسح كمية
حمدودة من املبيدات أو املواد العالجية املراد تسجيلها
لغرض التجربة فقط.
6 .6تقوم إدارة اإلرشاد الزراعي أو جهات أخرى رمسيه حتددها
الوزارة بإجراء التجربة وفقاً للخطة املوضوعة ويف املدة اليت
تتطلبها التجربة.

6 .6حتلل نتائج التجربة إحصائياً ويف حالة اجتياز املادة
الختبارات التجربة يتم التوصية مبنح اجلهة الطالبة شهادة
تسجيل من قبل اجلهة املختصة أو موافقة فنية على إنتاجها
حمليا من قبل إدارة اإلرشاد الزراعي على أن تلتزم املؤسسة
باملكونات وحتليل املغذي وفقاً لشهادة التحليل اليت سبق
مبوجبها منح املوافقة الفنية.
7 .7للوزارة احلق يف إعداد حتليل املنتج وتقييمه للتأكد من

مطابقتها للشروط األصلية وتلغى املوافقة الفنية يف حالة
عدم مطابقة النتائج.
ثالثاً:مراقبة استخدام مبيدات ومواد تغذية ومنشطات النحل :
1 .1يسمح فقط باستخادم مبيدات أو مواد تغذية ومنشطات
النحل اليت حتمل ترخيص الوزارة أو أية جهة حكوميه
أخرى ذات عالقة.
2 .2يتم التنسيق بن الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية
ووزارة التجارة والصناعة فيما خيص مراقبة أسواق بيع
مبيدات ومواد تغذية ومنشطات النحل.
املادة الثالثة عشرة
فرز وتعبئة وبيع ومكافحة الغش يف منتجات النحل :
مع عدم اإلخالل مبا يقضي به نظام اهليئة العامة للغذاء والدواء
واملواصفات القياسية السعودية رقم  2008/101عسل النحل ،يتم
تقييد بالشروط التالية :
أوالً:فرز وتعبئة عسل النحل :
1 .1يتم فرز أقراص العسل الناضج اليت ال تزيد نسبة الرطوبة
فيها عن . %20
2 .2جيب تصفية العسل بعد الفرز من الشوائب وفتات الشمع
وأجزاء جسم النحل والرمل وتركه ينضج يف املناضج ملدة ال
تقل عن أسبوع على درجة حرارة الغرفة ( ال تزيد على 35
درجة مئوية ).
3 .3جيب أال حيتوي عسل القطاعات (أقراص العسل بالشمع )
على حضنه النحل.
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4 .4مينع تعريض العسل حلرارة الشمس املباشرة أو تسخينه
فوق  35درجة مئوية إثناء أو بعد عملية الفرز.

قرارات اللجنة وجيوز التظلم من قرارات العقوبة أمام ديوان املظامل
خالل ستني يوماً من تاريخ نشره .

5 .5جيب أن يعبأ العسل يف عبوات مناسبة ومطابقة للمواصفات
واملقاييس السعودية ،وأن ال حتتوي على روائح وتتم التعبئة
بالطريقة الصحية حبيث خيلو بعد التعبئة من طبقة
الشوائب.

ثانياً  :تطبق العقوبة التالية على كل من تثبت خمالفته أي حكم
من أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ،وذلك حبسب اآلتي :

6 .6جيب أن جتمل عبوة العسل مبلصق باللغة العربية يوضح فيه
املصدر الزهري للعسل والوزن وسنة اإلنتاج ومناطق اإلنتاج
ومدة الصالحية .
7 .7جتمع وتستخلص وختزن وتعبأ منتجات النحل األخرى
(حبوب اللقاح  ،الغذاء امللكي  ،الشمع  ،الرببوبلس (صمغ
النحل )  ،سم النحل ) حبسب املواصفات القياسية املعتمدة
يف عبوات مناسبة حتمل ملصقا يوضح معلومات عن اسم
وعنوان املنتج وسنة اإلنتاج ومنطقة اإلنتاج وبلد املنشأ
والوزن وتاريخ الصالحية .
ثانياً:مكافحة الغش يف منتجات النحل:
يتم التنسيق مع اجلهات ذات العالقة للتفتيش على املناحل ومواقع
بيع العسل ومنتجات النحل سواء األسواق الثابتة أو السيارات املتنقلة
والتأكد من عدم وجود عسل أو منتجات مغشوشة بعد حتليل العينات
لدى اجلهات ذات العالقة.
املادة الرابعة عشرة
العقوبات اليت تنطبق على خمالفي أحكام نظام تربية النحل:
أوال  :تشكل جلنة بقرار من الوزير من ثالثة أعضاء على األقل ،
يكون بينهم مستشار نظامي وآخر خمتص يف جمال النحل للنظر يف
خمالفات أحكام هذا النظام وتقدر العقوبات املناسبة ويعتمد الوزير
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1 .1يف حالة عدم إبالغ النحال عن وجود مرض أو آفه جديدة
تشكل تهديداً لطوائف النحل ،ومت اإلعالن عنها من قبل
الوزارة ،يتم إنذار املخالف
2 .2يف حالة عدم التزام النحال بإعطاء البيانات الصحيحة
املطلوبة ملوظف الوزارة أو عدم السماح له بفحص طوائف
النحل بهدف التأكد من وجود أمراض خطريه أو احلصول
على أية معلومات يطلبها املوظف يتم إنذار املخالف.
3 .3يف حالة ثبوت استخدام النحال املبيدات الكيميائيه أو
املضادات احليوية سواء املصرح بها أو غري املصرح بها يف
مكافحة أمراض وآفات النحل أثناء مواسم تزهري النباتات
ينذر ويغرم مببلغ مالي قدره ( 5000ريال) مخسة آالف
ريال ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة ويف حالة
تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص وتصريح
النحال.
4 .4يف حالة استخدام النحال مبيدات كيميائية غري مصرح بها
أو غري مسجله بالوزارة يف مكافحة أمراض وآفات النحل
ينذر ويغرم مببلغ قدره ( 5000ريال) مخسة آالف ريال
ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة ويف حالة تكرار
املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص وتصريح النحال.
5 .5يف حالة استخدام النحال أي مواد غري مرخصة يف تغذية
النحل مثل األدوية مبا فيها املضادات احليوية والفيتامينات
أو بروتينات املواشي أو الدواجن (عدا مخرية البرية اجلافة
اليت تستخدم يف تركيب عجائن بروتينيه للنحل)ينذر ويغرم

مببلغ مالي قدره ( 5000ريال) مخسة آالف ريال  .ويف حالة
تكرار املخالفة تضاعف الغرامة ويف حالة تكرار املخالفة
للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص وتصريح النحال .
6 .6يف حالة ضبط قيام النحال بتغذية النحل باحملاليل السكرية
أثناء تزهري احملاصيل أو قيامه خبلط أعسال مغشوشة
بغرض بيعه للمستهلك ينذر ويغرم مببلغ مالي قدره (5000
ريال ) مخسة آالف ريال ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف
الغرامة ويف تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص
وتصريح النحال.
7 .7يف حالة خمالفة النحال للحجر الزراعي الداخلي يف منطقة
إصابة مرضيه للنحل بنقله طوائف حنله إىل مناطق
أخرى خارج حدود احلجر وينذر ويغرم مببلغ مالي قدره
(  1000ريال ) ألف ريال مع إعادة خاليا النحل املنقولة
إىل مصادرها ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة
ويف حالة تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء التصريح
وتصريح النحل .
8 .8يف حالة خمالفة حمالت بيع النحل وأدوات ومنتجات فيما
خيص التعبئة أو التخزين ( مثل وضع املبيدات جبانب
منتجات النحل أو ختزينها يف ظروف غري مناسبة للتخزين
مثل سوء التهوية أو يف درجة حرارة مرتفعة  ،وغري ذلك
من ظروف التخزين غري املناسبة ) ينذر ويغرم املخالف
مبلغ مالي قدره ( 5000ريال) مخسة آالف ريال ويف حالة
تكرار املخالفة تضاعف الغرامة ويف حالة تكرار املخالفة
للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص وبالتنسيق مع اجلهات
ذات العالقة.
9 .9يف حالة خمالفات حمل بيع النحل و أدواته ومنتجاته فيما
خيص بيع مواد التغذية أو العالج غري املصرح بها من قبل
الوزارة أو غري املخصصة لالستخدام على طوائف النحل

ينذر ويغرم املخالف مببلغ مالي قدره (  5000ريال )مخسة
آالف ريال ،ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة ويف
حالة تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص
وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .
1010يف حالة ثبوت قيام حمالت بيع منتجات النحل ببيع أي منتج
حنلي مغشوش ينذر ويغرم املخالف مببلغ مالي قدره (2000
ريال ) ألفي ريال ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة
ويف حالة تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الرتخيص
وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة .

2 .2تقوم اجلهات املختصة بالوزارة بتطبيق أحكام هذه
الالئحة.
3 .3تنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الرمسية ،وتنفذ أحكامها من
تاريخ صدورها وتبلغ اجلهات ذات العالقة.

1111يف حالة قيام النحال الذي يربي حن ً
ال مستورداً بوضع حنله
يف مناطق خمصصة للنحل البلدي ينذر يف حالة تكراره
املخالفة يتم تغرميه مببلغ قدره (  2000ريال ) ألفي ريال.
ثالثاً :يف حالة ظهور خمالفات أخرى غري الواردة أعاله فتقرر
عقوبتها يف حينه عن طريق اللجنة املختصة اليت نص النظام على
تشكيلها.
رابعاً :استناداً للفقرة الرابعة من املادة السادسة من نظام
تربية النحل يتم التخلص من املواد املخالفة ألحكام النظام والئحته
التنفيذية واليت قد متثل تهديداً ملهنة تربية النحل وذلك يف املنطقة
اإلدارية على حساب املخالف وبالتنسيق مع أمارة املنطقة أو
احملافظة.
املادة اخلامسة عشرة
أحكام عامة :
1 .1للوزير تعديل هذه الالئحة بإضافة أحكام جديدة أو إلغاء
أحكام واردة فيها حتقيقاً للمصلحة العامة وضماناً حلسن
تنفيذها.
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