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 لجنة مستوردي نحل العسل باململكة

 

 :مقدمة

 كانت تربية النحل تتركز في جنوب غرب اململكة وأجزاء من املدينة املنورة باستخدام إلى وقت ليس بالبعيد

في الثمانينات امليالدية وانتشار املشاريع الزراعية  عايشتها البالد التي النهضة الزراعيةالساللة املحلية إال أنه مع 

إلى إدخال سالالت من  فإن ذلك أدى الخاصة وأيضا الشركات الزراعية التي أدخلت تربية النحل ضمن أنشطتها

  .املراعي النحلية في اململكة سواء الطبيعية أو الزراعية النحل املستورد إلى

زيادة الوعي العام و في آلاونة ألاخيرة،  من خالل صندوق التنمية الزراعية توفر برامج إلاقراض الحكومي ومع 

 ه في منتجات الطب البديل والشعبياستهالك العسل وزيادة استخدامارتفاع معدالت ، و ذائيةبأهمية العسل كمادة غ

تميز مشاريع تربية النحل بانخفاض تكاليف إلانشاء وسرعة دورة رأس املال مما جعلها فرصة عمل لبعض خاصة مع 

ا نشاط مناطق أخرى لم يعهد بهقبال عىى تربية النحل في إلى إلا ىأدفإن ذلك  الشباب أو دخل إضافي للبعض آلاخر 

وبدأ النحالون الجدد في هذه املناطق بتربية النحل باستخدام الخاليا الحديثة لعدم وجود تربية نحل . لتربية النحل

مع مرور السنوات وزيادة إلاقبال سنة بعد أخرى ومع .النحل من سالالتتقليدية مسبقا وبدأوا باستيراد طرود 

من املراعي النحلية خاصة وسط وشمال اململكة وامتد هذا الاستكشاف إتباعهم للنحالة املتنقلة تم استكشاف املزيد 

حتى وصل للمراعي النحلية في املناطق الجنوبية وبدأوا بوضع مناحلهم في بعض املواقع وألاودية التي اعتاد الاستفادة 

تخدمين للنحل املستورد ومن هنا كانت بداية حدوث املشكالت والتصادمات بين النحالين املس. منها مربو النحل البلدي

كانت . في الخاليا الحديثة والنحالين التقليديين في تلك املناطق الذين يستخدمون الساللة املحلية في الخاليا البلدية

 :هذه املشكالت ناتجة عن ثالثة أسباب رئيسية وأدت إلى شكاوى متبادلة وصوال للجهات الحكومية
 .املالئمة في ألاودية والشعاب التي تضم مصادر غنية للرحيق وحبوب اللقاحالتنافس والتسابق عىى املواقع  .1

السرقة سلوك غريزي في النحل يحدث أحيانا وألسباب )حدوث حاالت السرقة بين خاليا النحل املستورد واملحىي  .2

يا النحل البلدي ونظرا لكبر حجم النحل املستورد وكونه يربى في خاليا حديثة يكون أكثر عددا فيهاجم خال ( مختلفة

الصغير حجما ويسبب موت العديد منه ويسرق العسل من الخاليا مما اثر عىى النحالين وأدى ذلك لكثير من 

 .القضايا واملشكالت

 .ظهور بعض ألامراض وآلافات في طوائف النحل املحىي وخصوصا حلم الفاروا لم تكن موجودة مسبقا .3

املستورد في املناطق الجنوبية ومع استمرار إلاقبال عىى تربية النحل وبناء عىى ذلك زادت معدالت تربية النحل 

 .املستورد في املناطق الوسطى والشمالية والغربية أصبح هناك زيادة كبيرة في معدالت استيراد النحل املرزوم

 .دخول اعداد كبيرة من النحالين الهواة وعدم التزامهم بقوانين واعراف املهنة .4
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ولألسف ترافق ذلك مع ازدياد شكاوى النحالين من عدم قدرة كثير من هذه الطرود عىى الصمود ألكثر من  

 :وذلك ألسباب منها( أشهر 4-3)موسم 

 .عدم التزام مصدري النحل بإرفاق ملكات جديدة حديثة التلقيح مع الطرود -1

 .عشوائيتعبئة صناديق النحل املرزوم بكميات من النحل من عدة خاليا بشكل  -2

صعوبات إدارية في املحاجر تتسبب في تأخير استالم الطرود وبالتالي يزداد وضعها سوءا أثناء النقل وحتى  -3

 .التسكين الذي يتم في مواقع بعيدة ربما مئات الكيلومترات

 .املحلية في اململكةالبيئية صعوبة تكيفها مع الظروف  -4

كثرت  حل املستورد وما نتج من تصادمات،ب عيوب النوأمام هذه املشكالت والسلبيات، وفي محاولة لتجن

والاعتماد فقط عىى الساللة املحلية وذلك استنادا عىى سلبيات النحل املطالبات بإيقاف استيراد طرود النحل املرزوم 

الغربية من املستورد املشار إليها أعاله والتصادمات التي تحدث بين مربي النحل املحىي واملستورد في املناطق الجنوبية 

 .اململكة

 عىى وزارة البيئة واملياه والزراعة الجهة املعنية باألمر التدخل إليجاد حلول ألزمة النحل املستورد  من هنا
ً
كان لزاما

 زيادة العائدو من املراعي النحلية املتاحة ودعم التنمية الريفية  ممكنةإستفادة  تحقيق أقص ى بحيث تضمن

ستوردي نحل العسل لضبط جودة وكمية النحل املستورد بما ال يؤثر تكوين لجنة م فكرةتأتي  ومن هنا. يإلاقتصاد

 عىى ساللة النحل املحلية ونشاط تربية النحل باململكة
ً
 .سلبا

  

 :ارتباط اللجنة

 شركاتتضم اللجنة في عضويتها الجهات املرخص لها في استيراد طرود نحل العسل الحي من جمعيات تعاونية أو 

 مؤسسات متخصصة وتعقد أعمالها تحت إشراف وزارة البيئة واملياه والزراعةو 

 

 :الهدف من إنشاء اللجنة

 عىى ساللة النحل املحلية ونشاط تربية النحل 
ً
تنظيم نشاط استيراد النحل من خارج اململكة بما ال يؤثر سلبا

 :باململكة من خالل

 .للمواصفات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأنوطرود النحل املطابقة استيراد ملكات تنظيم  .1

 .إلانتاج فيدخول لتقوية الطرود املستوردة وتسكينها وتهيئتها للنقل ل .2

 .ضمان خلو الطرود املنتجة في بلد املنشأ من آلافات وألامراض املحجرية .3

 .الستيراد النحلاملشاركة مع الجهات املعنية بالوزارة في استحداث املواصفات واللوائح املنظمة  .4
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التعاون مع الجامعات ومراكز ألابحاث املتخصصة في تحسين مواصفات النحل املستورد وأقلمته مع  .5

 .البيئة املحلية

 .إنشاء مركز معلومات لكل ما يتعلق بالنحل املستورد .6

 .تحديد الجهات املوثوقة إلستيراد النحل الحي وإستكمال إجراءات إعتمادها من الوزارة .7

 

 :نمما  لعموةة اللجنةشروط لا 

راعي باستيراد نشاط ز مضاف إليه  لها سجل تجاري (جمعية أو شركة أو مؤسسة)أن يكون طالب إلانضمام .1

 .وتصدير النحل الحي

تسكين ل الستخدامه دونم 5ال تقل مساحة املوقع الواحد عن  (ملك أو إيجار)موقع أو أكثر العضو  لدى أن يكون  .2

 واملراعيعن التجمعات السكنية واملدارس واملتنزهات  ابعيد بشرط أن يكون املرزوم او لبيع الطرود طرود النحل 

 .مع توفير غرف تبريد وسيارات مبردة .ومشاريع الدواجن وحظائر املواش ي الخاصة بمربي الساللة املحلية النحلية

قع للنحل من خالل إنشاء يستخرج للموقع ترخيص من وزارة البيئة واملياه والزراعة ويلتزم العضو بتهيئة املو  .3

خاليا )مظالت ومصدر دائم للمياه وغرف ملحقة ومستودع مع توفر مواد التغذية والعالج وصناديق التسكين 

 .بشكل دوري( النجستروث أو سفر

مع متخصص في تربية النحل  او فنيتوفر طاقم فني متخصص في تسكين وتقوية النحل يشرف عليه مهندس  .4

 .نحلتربية توفير عمالة 

 .يلتزم العضو بالشروط واملواصفات التي تضعها الوزارة .5

وإستكمال أن يكون للعضو عقد مبرم مع محطة واحدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود أو أكثر في بلد املنشأ  .6

 .إجراءات إعتمادها كجهة مصدرة مللكات وطرود النحل من قبل وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة

 .من العضو وسيلة آمنة للتخلص من املخلفات من صناديق ونحل ميت وخالفهأن يؤ  .7

 .خلو سجل العضو من أي مخالفات ألحكام نظام تربية النحل والئحته التنفيذية للسنوات الخمس ألاخيرة  .8

الوزارة وتقييم الطرود املستوردة وتزويد  البناء مع الوزارة في عمليات اصدار أذونات إلاستيرادالتعاون  .9

 .باملعلومات أوال بأول 

التعاون مع املحاجر الزراعية في عملية أخذ العينات العشوائية وفحصها ومن ثم نقلها بشكل فوري ملواقع  .11

 لحضور املندوب( إدارة عامة أو مديرية)وتزويد مصدر إذن إلاستيراد التسكين 
ً
 .فورا

 .الادارة املختصةحددها ية الاستيراد لكل عضو والتي تالالتزام بكم .11
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من السنة ديسمبر  15إلى  يوليو  15د والتي تمتد من ابالفترة الزمنية التي حددتها الوزارة لالستير  الالتزام .12

 .امليالدية

 .ضمانات بين مربي النحل واملورد تضمن حقوق الطرفينالشروط و الالتزام بال .13

إلانضمام للمرة ألاولى غير مستردة ودفع الرسوم للجنة حساب بنكي إلدارة أعمالها ويلتزم ألاعضاء بدفع رسوم  .14

 .السنوية واملقابلة لكمية الطرود املستوردة

يلتزم العضو بحضور إلاجتماعات الدورية للجنة أو تفويض شخص متخصص من قبله ينوب عنه في هذه  .15

 .الاجتماعات

 .يمنع توصيل وتسليم وتسكين النحل املرزوم في املراعي النحلية .16

، ويستثنى من ذلك الجهات نحل العسلال يسمح بإستيراد ملكات وطرود النحل إال ألعضاء لجنة مستوردي  .17

 .غراض الابحاث والتجارب العلميةالعلمية كالجامعات واملراكز البحثية أل 

 في حال ثبوت اكثر من بناءا عىى قرار من وكيل الوزارة وذلك تلغى عضوية عضو اللجنة ويمنع من الاستيراد .18

ن الامراض وآلافات وجودة امللكات او عدم حالة في الاخالل بمواصفات الطرود من حيث الوزن وخلوها م

 .مطابقته للمواصفات القياسية للطرود املستوردة

 

 

 :ضوابط إستيراد نحل العسل

  :نصت عليها املادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام تربية النحل وهي

أقفاص  في( شغاالت النحل مع امللكة دون أقراص)عىى هيئة طرود نحل مرزوم فقط يسمح باستيراد النحل  (1

 .وفق الطرق القياسية للتعبئة والتغليفاو أي هيئة اخرى تقرها الوزارة  الخشب و السلك مصنوعة من 

 .يسمح باستيراد ملكات النحل منفردة في أقفاص إرسال امللكات مع شغاالت مصاحبة (2

أو امللكات املستوردة من أية أمراض أو آفات، عىى / منشأ وشهادة صحية بخلو النحل ويشترط إرفاق شهادة  (3

 .أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية ال يزيد عن أسبوعين من تاريخ الوصول 

يتم فحص عينات نحل بالغ تؤخذ من طرود النحل أو الشغاالت املصاحبة للملكات في املنفذ للتأكد من خلوها  (4

اومرض  .أو آلافات خصوصا آلافات الخطيرة مثل حلم الفاروا أو خنفساء الخلية الصغيرة من ألامراض

 .او أي امراض اخرى تحددها الوزارة.النوزيما سيرانا
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إال ألغراض البحث  Apis dorsataونوع النحل الهندي العمالق  Apis ceranaيمنع استيراد نوع النحل آلاسيوي  (5

من  العلمي عن طريق الجهات العلمية و مراكز ألابحاث وبموافقة الوزارة كما يمنع استيراد امللكات أو الطرود 

 .Apis mellifera scutellataو   Apis mellifera capensisالسالالت ألافريقية 

 

 :مواصفات طرود النحل املستوردة وإجراءات الفسح

 :الفحص الظاهري إجراءات : أوال

 .مطابقة وزن الطرد للوزن املسجل في املعلومات املرفقة -1

 %11: النسبة املسموحة للطرود ألاقل من الوزن املحدد 

 

 :تقدير نسبة املوت في الطرود املشحونة -2

  (فسح% )5نسبة موت الى 

  (كتابة تقرير% )11الى  5نسبة موت من 

  انذارات يلغى الترخيص 3في حال تكرار  )إنذار(% 21الى  11نسبة موت من. 

  (ال يفسح% )21نسبة موت أعىى من 

 

 :تجانس ألوان النحل للتأكد من الساللة القياسية املستوردة -3

أن يكون املظهر الخارجي للنحل متناسقا من حيث اللون والحجم حسب الصفات املعروفة أللوان الساللة 

 املستوردة

 (فسح)الطرود من % 11 -5نسبة عدم تجانس من  -

  (نذارفسح مع إلا )من الطرود % 21 -11نسبة عدم تجانس -

 (ال يفسح%  )21نسبة عدم تجانس اعىى من  -

  

 :جودة تغليف الشحنة واحتوائها عىى املعلومات ألاساسية -4

  (عدم وجود فتحات)سالمة وحسن التغليف 

 اسم وعنوان املصدر 

 اسم وعنوان املستورد 
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 تاريخ الشحن 

 العدد والوزن 

 

 :إجراءات الفحص املعمىي: ثانيا

 :يتم فحص عينات من إرساليات طرود النحل املرزوم للتأكد من خلوها من ألامراض وآلافات التالية

  
 اسم املرض

 باللغة لانجليزية

 اسم املرض

 باللغة العربية

 إمكانية التشخيص
 لاجراء املتخذ

 في املعمل في املحجر

1 
American 

and European 

foulbrood 

تعفن الحضنة 

 ألاوروبي

وتعفن الحضنة 

 ألامريكى

يصعب فحصه فى النحل 

البالغ حيث يصيب 

الحضنة والطرود املرزومة 

 تكون بدون أقراص حضنة

يفحص النحل البالغ 

وصناديق الطرود وعينات 

العسل وحبوب اللقاح 

 والشمع إن وجدت

في حالة ثبوت وجود مرض تعفن الحضنة ألاوربي يتم  -

 إلانذار للمرة ألاولى وفي حالة تكرار املخالفة تطبق غرامة

يتم  -في حالة ثبوت الاصابة بتعفن الحضنة ألامريكي  -

في العينة وعند وجودها يتم ( الجراثيم)الكشف عن وجود 

من % 5الى  3رفض الشحنة عىى ان يؤخذ عينات كافية 

 .الشحنة

2 Varroasis حلم الفاروا 

النحل  يسهل تشخيصه فى

 البالغ في املحجر

 (الفحص خالل ساعات)

في املختبر يمكن فحص 

الحضنة لكن مايستورد هو 

 طرود مرزوم

تجري اختبارات تحديد نسبة إلاصابة بحلم الفاروا 

 :املعروفة

 يسمح بالدخول % :2أقل من 

 إنذار% :3-2من 

 رفض الشحنة%: 3أكثر من 

3 Nosemosis 
إلاسهال )النوزيما 

 (املعدى

فحص الجهاز الهضمى 

للنحل البالغ وفحص براز 

 (مجهريا)امللكات 

فحص إجراء مكن أيضا ي

 جزيئي 

من الطرود ويجري % 5ألى  3تؤخذ عينة عشوائية من 

 :في حالة وجود الاصابة .التحليل

 يسمح بالدخول % 5أقل من 

 إنذار %  11 -5بين 

 غرامة% 25 -11بين 

 من العينة ترفض الطرود% 25اكثر من 

4 Acariosis ألاكارين 

فحص القصبات الهوائية 

للنحل باستخدام املجهر 

 الضوئي العادي

 -

من الطرود ويجري % 5ألى  3تؤخذ عينة عشوائية من 

 :في حالة وجود الاصابة. التحليل

 يسمح بالدخول % 5أقل من 

 إنذار %  11 -5بين 

 غرامة% 25 -11بين 

 من العينة ترفض الطرود% 25اكثر من 

5 Viral diseases 
ألامراض 

 الفيروسية

يصعب تشخيصها فى 

 املحجر

يتم هذا الفحص فقط عند 

وجود إصابة بالفاروا 

للفيروسات املرتبطة 

من الطرود ويجري % 5ألى  3تؤخذ عينة عشوائية من 

 :في حالة وجود الاصابة. التحليل

  يسمح بالدخول % 5أقل من 
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 اسم املرض

 باللغة لانجليزية

 اسم املرض

 باللغة العربية

 إمكانية التشخيص
 لاجراء املتخذ

 في املعمل في املحجر

باالصابة بحلم الفاروا، 
KBV 

،IABV،BQCV 

 

 إنذار %  11 -5بين 

 غرامة% 25 -11بين 

 من العينة ترفض الطرود% 25اكثر من 

6 Small hive 

beetle 

خنفساء الخلية 

 االصغيرة

يمكن فحص النحل البالغ 

 و أقفاص امللكات بصريا
 

ترفض الشحنة في حالة ثبوت وجود خنفساء الخلية 

 الصغيرة بأي نسبة
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 :هيكل اللجنة

 
  

 رئيس اللجنة

نائب رئيس 
 اللجنة

 اللجان الفرعية

 اللجنة الفنية

 اللجنة التسويقية

 اللجنة اإلعالمية

 مستشار اللجنة

 سكرتير اللجنة
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 ملحق أ
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يتبع ملحق أ
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 ملحق ب

 (OIE)قائمة أمراض المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  

 

 

 The bees are from apiary or apiaries that 

are free from the following bee diseases 

and pests listed in the OIE Terrestrial 

Animals Health : 

- Acariasis (Acarapisosis) 

- American Foulbrood (Bacillus 

Larvae) 

- European Foulbrood 

(Streptococcus Pluton) 

- Small Hive Beetle (Aethinatumida) 

- Asian Bee mites Tropilaelaps spp. 

- Varroosis (Varroaspp) 

- Nosemosis 

 Apiaries surrounding the source of the bees 

in diameter 10Km. are free from bee 

diseases listed in the OIE Terrestrial 

Animals Health. 

 The bees come from hives that were 

inspected within 30 days of the proposed 

exportdate. At the time of inspection, the 

bees appeared healthy and did not show 

any symptoms. 

 

  أن النحل من منحل أو مناحل خالية من األمراض
واآلفات المنصوص عليها من المنظمة العالمية لصحة 

في مدونة صحة الحيوانات األرضية  ((OIEالحيوان 

 :وهي
 اإلصابة بطفيل األكارين -
 تعفن الحضنة األمريكي -
 تعفن الحضنة األوربي -
 الصغيرة اإلصابة بخنفساء الخلية -
 اإلصابة بالحلم األسيوي -
 اإلصابة بحلم فاروا النحل -
 (اإلسهال المعدي)مرض النوزيما  -

 

  

  أن المناحل المحيطة بالمنحل مصدر النحل بقطر
كم خالية من األمراض المنصوص عليها من 11

في مدونة صحة  OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

 .الحيوانات
  يوماً  31تم فحصها خالل الخاليا المأخوذ منها النحل

من التاريخ المتوقع للتصدير وخالل الفحص كان 
النحل سليماً صحياً ولم يظهر عليه أية أي أعراض 

 .مرضية


