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 لجنة منتجي الساللة املحلية لنحل العسل باململكة

 :مقدمة

، ومثل اي ساللة  Apis mellifera jemeniticaيش في الجزيرة العربية ساللة النحل املحلية هي تع

محلية ألي كائن حي يعيش في بيئته املحلية، فإن هذه الساللة املحلية تعد أكثر تحمال للظروف البيئية 

يعني أنها مقاومة أو  ال وهذا باألمراض لإلصابةالقاسية مثل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وكذلك تحملها 

النحلية لكنها أكثر تحمال لها مقارنة بالسالالت املستوردة، إال أن من عيوبها أن  ألامراضمنيعة ضد 

هي أصغر ساللة )من العسل أقل نسبيا مقارنة بالسالالت املستوردة وذلك ألنها أصغر حجما  إنتاجها

 .نةالحض كما أنها تنتج كميات كبيرة من( نحل في العالم

وإدخال الشركات وانتشار املشاريع الزراعية الخاصة في الثمانينات امليالدية النهضة الزراعية مع و 

 تقتصر التي لم تعد على تربية النحل إلاقبال تال ذلك من أعمالها وماتربية النحل ضمن  الزراعية لنشاط

الوسط وبخاصة  اململكةعموم مناطق في  والطائف واملدينة املنورة بل انتشرت جنوب غرب اململكةعلى 

بتربية النحل باستخدام الخاليا الحديثة لعدم وجود تربية نحل  هاالنحالون الجدد في والتي بدأ والشمال

سنة بعد أخرى ومع  إلاقبالدأوا باستيراد طرود النحل ومع مرور السنوات وزيادة بتقليدية مسبقا و 

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

الاستكشاف حتى وصل للمراعي النحلية في املناطق الجنوبية وبدأوا بوضع مناحلهم في بعض املواقع 

ملشكالت والتصادمات ومن هنا كانت بداية حدوث ا. التي اعتاد الاستفادة منها مربو النحل البلدي وألاودية

بين النحالين املستخدمين للنحل املستورد في الخاليا الحديثة والنحالين التقليديين في تلك املناطق الذين 

افس نالتوكان من تلك املشاكل  (العيدان)التقليدية  يستخدمون الساللة املحلية في الخاليا البلدية

حدوث حاالت السرقة بين خاليا النحل املستورد و  عابوالش ألاوديةوالتسابق على املواقع املالئمة في 

ونظرا لكبر حجم النحل ( مختلفة وألسباب أحياناالسرقة سلوك غريزي في النحل يحدث )واملحلي 

عددا فيهاجم خاليا النحل البلدي الصغير حجما ويسبب  أكثر املستورد وكونه يربى في خاليا حديثة يكون 

الساللة املحلية لنحل )مربي النحل البلدي الخاليا مما اثر على  منموت العديد منه ويسرق العسل 

وظهرت بعض ألامراض وآلافات في طوائف الساللة املحلية لنحل العسل وخصوصا حلم الفاروا ( العسل

 كما كان هناك تهديد على نقاوة الساللة املحلية للنحل وحصول 
ً
وأمراض أخرى لم تكن موجودة مسبقا

وفي ضوء جهود الوزارة التي تهدف للموائمة  .ح ملكات الساللة املحلية لنحل العسلحاالت خلط في تلقي



 

3 
 

فكرة  بين املحافظة على الساللة املحلية وتطويرها وفي نفس الوقت استثمار وتنمية املراعي النحلية جاءت

لة بهدف الحفاظ عليها وتطويرها وتحسين السالإنشاء لجنة ملنتجي الساللة املحلية لنحل العسل 

 . للوصول إلى مواصفات قياسية للنحل بما يحقق التنمية املستدامة لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل

 

 :ارتباط اللجنة

من جمعيات  املستثمرين في إنتاج ملكات وطرود النحل من الساللة املحليةتضم اللجنة في عضويتها 

 البيئة واملياه والزراعةوتعقد أعمالها تحت إشراف وزارة  وشركاتو مؤسسات تعاونية 

 

 :أهداف اللجنة

املشاركات مع الجهات املعنية بالوزارة في سن وإستحداث ألانظمة ودراسة اللوائح وإلاجراءات  .1

املنظمة إلنتاج ملكات وطرود النحل من الساللة املحلية في تحديد املواصفات الفنية الواجب 

 .توفرها

طوائف لتوفير من جامعات وجمعيات تعاونية الساللة املحلية لنحل العسل مربي التعاون مع  .2

إلدخالها في برامج تربية  أو ملكات من الساللة املحلية ذات خصائص انتاجية وسلوكية متميزة

 .متخصصة ونشرها

التعاون مع مراكز ألابحاث بالوزارة في اململكة والجهات البحثية والجامعات للعمل على تطوير  .3

 .سين الساللة املحلية لنحل العسل لرفع كفاءتها إلانتاجيةوتح

 .إنشاء مركز معلومات لكل ما يخص إنتاج امللكات والطرود وتحديد مواقع إلانتاج والتوزيع .4

 

 :نشاط اللجنة

 .التأكد من توفر ملكات وطرود نحل من الساللة املحلية عالية الجودة في السوق املحلي .1

 .للطرود وامللكات املحلية في السوق املحليمراقبة وضبط ألاسعار  .2

 .تمثيل املنتجين لدى الوزارة والجهات املتخصصة ألاخرى  .3

التنسيق بين منتجي ملكات وطرود النحل وتوفير مستلزمات وأدوات التربية وإلانتاج بمناقصة  .4

 .عامة بغرض الحصول على أسعار جيدة مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف إلانتاج
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تاج املحلي بحيث تتم متابعة مراحل التربية لدى الشركات واملؤسسات وضع خطة لإلن .5

والجمعيات املرخص لها ووضع برنامج للزيارات املتعاقبة ملندوبي الوزارة ومستشار اللجنة 

 :خالل فترة التربية وفق الشروط التالية

 تحديد كمية إلانتاج املصرح له لكل جهة. 

  مراض وآلافاتخلو امللكات و الطرود املنتجة من ألا. 

 مطابقة امللكات والطرود للمواصفات القياسية. 

املساهمة في حل املشاكل واملعوقات التي تواجه املنتجين وتقديم إلارشادات والدراسات في  .6

 .هذا الخصوص

الحمالت إلاعالنية والندوات واملحاضرات حول موضوع تربية امللكات وإكثار الطرود  تنفيذ .7

 .حولها لتبادل املعلومات مع الجهات املماثلة في البلدان ألاخرى وإصدار نشرات التوعية 

مساعدة الجهات املختصة في الوزارة في التحقق من إلتزام كافة املشتغلين في مجال تربية  .8

 .امللكات وإكثار الطرود بالشروط واملواصفات الخاصة

بالحد الادنى من  كميات إلانتاج لكل منتج حسب توقعات السوق مع إلالتزامحد ادنى ل وضع .9

 .كميات إلانتاج املحددة

الساللة املحلية  تربيةالعمل على إستقرار أسعار امللكات والطرود لتشجيع النحالين على  .11

 .لنحل العسل

 

 :هيكل اللجنة

 

 رئيس اللجنة

نائب رئيس 
 اللجنة

 اللجان الفرعية

 اللجنة الفنية

 اللجنة التسويقية

 اللجنة اإلعالمية

 مستشار اللجنة

 سكرتير اللجنة
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 :شروط إلانضمام لعضوية اللجنة

لها ترخيص بنشاط تربية النحل وإنتاج  (جمعية أو شركة أو مؤسسة)أن يكون طالب إلانضمام  .1

تصريح )حاصل على ترخيص منحل تجاري وتصريح ملزاولة مهنة تربية النحل ( نحال)الطرود أو فرد 

 (  نحال

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

بعيد عن التجمعات السكنية بشرط أن يكون  كمحطة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود

 .ومشاريع الدواجن وحظائر املواش يواملدارس واملتنزهات 

يستخرج للموقع ترخيص من وزارة البيئة واملياه والزراعة ويلتزم العضو بتهيئة املوقع للنحل من  .3

مع  ومستودع وغرفة تطعيم ملكات وغرف أخرى ملحقةخالل إنشاء مظالت ومصدر دائم للمياه 

 .وكافة مستلزمات التربية وإلانتاجر مواد التغذية والعالج يتوف

تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بالطرق الطبيعية والتجارية توفر طاقم فني متخصص في  .4

مع توفير عمالة على قدر كافي من الخبرة واملؤهالت مهندس زراعي   ويشرف على عمليات إلانتاج

 .نحل

 .يلتزم العضو بالشروط واملواصفات التي تضعها الوزارة  .5

 .أن يؤمن العضو وسيلة آمنة للتخلص من املخلفات من صناديق ونحل ميت وخالفه .6

خلو سجل العضو من أي مخالفات ألحكام نظام تربية النحل والئحته التنفيذية للسنوات الخمس   .7

 .ألاخيرة

م نقاوة وجودة الساللة املحلية مللكات وطرود نحل التعاون مع الوزارة واللجنة في مجال تقيي .8

 .العسل املنتجة

الالتزام بإبالغ الوزارة بمواعيد التربية في املحطات ومواعيد ومواقع تسكين  وتلقيح امللكات  لتنفيذ  .9

الزيارات امليدانية وعمليات التفتيش من قبل املختصين بالوزارة وفروعها لفحص الخاليا قبل 

 .ا وإلالتزام بتنفيذ مالحظات الوزارةالتربية وبعده

والنحل إلانتاج املحلي  بينالتوزان على ضوء  حصص إلانتاج لكل موسم تقدير الحد الادنى من .11

 .بما يغطي حاجة السوق املحلي من نحل العسل املستورد
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يلتزم العضو بقبول التقييم السنوي من قبل اللجنة الفنية املشكلة ملتابعة عمليات التربية  .11

مستوى الجودة دون أدنى املطلوب فيحق للجنة اتخاذ قرار بحرمان وإلانتاج وفي حالة انخفاض 

 .العضو من عضويته باللجنة ملوسم أو أكثر حتى يتم التأكد من تجاوز تلك املشكلة

ضو بقبول قيام املختبر الخاص باللجنة أو من تتعاقد معه ملتابعة عمليات التربية أن يلتزم الع .12

 بعملية التطعيم وحتى عملية ر وإلانتاج بداية من اختيار طوائف ألامهات وتجهيزها ومرو 
ً
التقفيص ا

 .على امللكات الجديدة وإدخالها على الطوائف امليتمة

خطأ إذا ثبت أن الضرر ناتج من  بمناحلهمي أضرار يلتزم العضو بدفع التعويضات للنحالين عن أ .13

 .وذلك خالل ثالثة اسابيع من استالمه للمنتج في إلانتاج

 .رسوم العضويةللجنة حساب بنكي إلدارة أعمالها ويلتزم ألاعضاء بدفع  .14

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

 .إلاجتماعاتعنه في هذه 

 .في حالة عدم إلتزام عضو اللجنة بأي شرط من هذه الشروط تلغى عضويته .16

مدة العضوية باللجنة ثالث سنوات فقط تبدأ من تاريخ إقرار هيكلتها وفي حالة قبول طلبات  .17

لعضوية اللجنة بعد استيفائها للشروط الالزمة لذلك فإن بدء سريان العضوية  جديدة لإلنضمام

 من إعادة تشكيل اللجنة الالحق وبعد تقديم تقرير من قبل اللجنة يوضح أهلية 
ً
يكون اعتبارا

 .املتقدم لالنضمام لعضوية اللجنة

منتجي عضاء لجنة إال أل  نحل العسل في اململكة على نطاق تجاري ملكات وطرود  بإنتاجال يسمح  .18

 .الساللة املحلية لنحل العسل

 

 

 :الشروط الواجب توافرها في ملكات وطرود الساللة املحلية لنحل العسل املنتجة

 .ان تكون امللكات من الساللة املحلية ونقية وراثيا .1

 شغاالت ( 6-4 )وضع امللكات في صناديق تسفير امللكات مع كمية كافية من الكاندي وعدد من .2

 وتاريخ انتاج امللكات او الطرود املنتجةوموقع ربي اسم املوضع  .3

ويقدر  براويز مغطاة بالنحل في صندوق خشبي(  5 - 3 )في حالة انتاج طرود السفر ان تكون من .4

 .السعر حسب عدد البراويز
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ومحققة للمواصفات  كجم مزودة بالتغذية الالزمة( 1)عن وزن الطرود املرزومة ان اليقل  .5

 .الفنيةالقياسية 
 


