
اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

قــــرار وزاري

رقــــم 2013/92

بتنظيم نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

واإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2007/181 بتحديد مناطق معزولة لرتبية واإكثار �ساللة النحل 

العماين ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يحظر  نقل خاليا النحل بني املحافظات اأو بني الواليات بهدف الرعي اإال بعد احل�سول 

على موافقـة كتابيـــة من املديريـــة العامـــة اأو االإدارة املخت�ســة اأو دائــرة اأو مركــز التنميـة 

الزراعية بح�سب اجلهة املنقول منها . 

املــادة الثانيــــة

ي�سرتط للح�سول على املوافقة امل�سار اإليها فـي ) املادة االأوىل ( ال�سروط االآتية :  

 اأ - اأن يكون املنحل مرخ�سا .

ب - اأن يكون نقل خاليا النحل بهدف الرعي .

ج - اأن تكون �سالالت وطوائف النحل املنقولة م�سجلة لدى املديرية العامة / االإدارة 

املخت�سة باملحافظة .

ل�ساللة  القيا�سية  للموا�سفات  النحل عمانية طبقا  �سالالت وطوائف  تكون  اأن   - د 

النحل العماين املعتمدة .
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هـ - اأن تكون �سالالت وطوائف النحل خالية من االآفات واالأمرا�ض .

و - اأن يكون النقل خالل فرتة ن�ساط االأزهار الطبيعية فـي مو�سم ال�سدر ، اأو مو�سم 

ال�سمر ، اأو مو�سم اخلريف فـي حمافظة ظفار . 

ز - اأن توافـق املديريــة العامــة اأو االإدارة اأو الدائــرة اأو مركـز التنميـة الزراعية الذي 

�ستنقل اخلاليا اإىل دائرة اخت�سا�سه . 

املــادة الثالثـــة

تكون اإجراءات نقل خاليا النحل بني املحافظات على النحو االآتي : 

اأوال  :  االإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب :

- تعبئـة اال�ستمـــارة املعـــدة لهذا الغــر�ض من قبــل الـــــوزارة ، وت�سليمــها اإىل دائــــرة 

اأو مركز التنمية الزراعية بالوالية . 

ثانيا : االإجراءات التي تقوم بها املديرية العامة اأو االإدارة باملحافظة املطلوب النقل منها :

خاليا  بفح�ض  اال�ستمارة  ت�سلمها  عند  الزراعية  التنمية  مراكز  اأو  دوائر  تقوم   -

واإر�سال   ، واالأمرا�ض  االآفات  من  وخلوها  ال�ساللة  نوعية  من  والتاأكد   ، النحل 

املخت�سة  االإدارة  اأو  املديرية  اإىل  باملعاينــــة  تعبئة اجلزء اخلا�ض  بعد  اال�ستمارة 

لتقوم باإر�سالها اإىل املديرية / االإدارة  باملحافظة املطلوب النقل اإليها .

اإليها اخلاليا تقوم املديرية  اأو االإدارة املنقول  - فـي حال موافقة املديرية العامة 

العامة اأو االإدارة املخت�سة بت�سليم اال�ستمارة اإىل �ساحب الطلب ، وحتديد موعد 

له ليقوم املخت�سون بزيارته لفح�ض اخلاليا قبل نقلها .

وعلى �ساحب الطلب  القيام برتبيط اخلاليا بعد فح�سها مبا�سرة ، ونقلها فـي 

املوعد الذي حددته املديرية العامة اأو االإدارة املخت�سة باملحافظة املنقول اإليها 

و�سول  لتاأكيد  املوعد  بهذا  اإليها  املنقول  االإدارة  اأو  املديرية  واإخطار   ، اخلاليا 

اخلاليا .

- اإخطار مقدم الطلب كتابة بعدم املوافقة  فـي حالة الرف�ض مع بيان االأ�سباب . 
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ثالثا : �لإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �ملديرية �لعامة �أو �لإد�رة باملحافظة �ملنقول �إليها :

- �لتاأكــــــد من ��ستيفـــــــاء جميــــع �لبيانـــــات بـال�ستمـــــارة عند �إحالـــــة �لطلـــب �إليهـــا 

من �ملديرية �أو �لإد�رة �ملخت�سة .

- �لتاأكد من وجود مر�ع كافـية تبعا للكثافة �لنحلية .

- �أن تكون بعيدة عن �لتجمعات �ل�سكانية و�ملناطق �لتي ي�ستخدمها  �سكان �ملنطقة 

كمناحل مب�سافة ل تقل عن )1 كم( و�حد كيلو مرت .

- �إعادة �ل�ستمارة فـي حال �ملو�فقة �إىل �ملديرية �لعامة �أو �لإد�رة �ملخت�سة باملحافظة 

عدم  حالة  وفـي   ، �خلاليا  لنقل  �ملنا�سب  �ملوعد  وحتديد   ، منها  �لنقل  �ملطلوب 

�ملو�فقة يتوجب �إعادة �ل�ستمارة مع بيان �لأ�سباب ، وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

تلقي �ل�ستمارة .

- �لتاأكــد من و�ســع �خلاليــا فـي �ملكــان �ملحــدد لها عنــد و�سولهــا وفــك �أربطتهـــا ، 

و�لتاأكد من بيانات و�ساللت وخاليا �لنحل �لتي بها ، وخلوها من جميع �لآفات 

و�لأمر��ض .

- متابعة �إعادة �خلاليا �إىل موقعها �لأ�سلي عند نهاية �ملدة �ملحددة لبقائها .

املــادة الرابعـــة

تطبــق �لإجـــر�ء�ت ذ�تهـــا �ملن�ســـو�ض عليهــا فـي �ملـــادة �لثالثـــة عند نقــل خاليــا �لنحــل بني 

ولية و�أخرى فـي ذ�ت �ملحافظة ، على �أن تقوم دو�ئر / مر�كز �لتنمية �لزر�عية �ملخت�سة 

بالإجر�ء�ت �لتي تقوم بها �ملديريات و�لإد�ر�ت باملحافظات �ملنقول منها و�إليها .

املــادة اخلام�ســـة

يجب على �مل�سرح له بنقل �خلاليا �للتز�م بالآتي :

1 - عدم نقل �أي خاليا غري م�سرح بنقلها .

2 - عدم نقل �ملنحل من �ملكان �ملحدد له �أو �إ�سافة خاليا جديدة غري تلك �خلاليا 

�مل�سجلة بال�ستمارة ، �أو نقله من موقع �إىل �آخر خالل �ملو�سم �لو�حد .

3 - �أل يزيد عدد �خلاليا فـي �ملنحل �لو�حد على )200( مائتي خلية .

- 3 - 



اجلريدة الر�سمية العدد )1007(

4 - اأال تقل امل�سافة بني منحل واآخر عن )300( ثالثمائة مرت طويل .

5 - اأن تتم التغذية ال�سناعية  فـي حال ا�ستخدامها داخل اخلاليا ولي�ض خارجها .

6 - االلتـزام بعــالج ومكافحــة االآفــات واالأمــرا�ض التـي تظهر على اخلاليا بعد نقلها 

اإىل املوقع اجلديد . 

7 - تنظيف موقع املنحل عند انتهاء املدة املحددة . 

املــادة ال�ساد�ســـة

على جميع مربي النحل االلتزام باملوا�سفات القيا�سية املورفولوجية كموا�سفات قيا�سية 

معتمــدة ل�ساللــة النحــل العمانــي ، ومتو�ســط القيا�ســات املورفولوجيــة بني النحــل املربــى 

فـي خاليا اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين على النحو 

املبني فـي امللحق املرفق .

املــادة ال�سابعـــة

املواد  اأحكام  اإليه يعاقب كل من يخالف  امل�سار  املــادة )36( من نظام الزراعــة  مع مراعــاة 

) االأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة ( من هذا القرار بغرامة التقل عن )500( خم�سمائة ريال 

عماين ، وال تزيد على )1000( األف ريال عماين .

املوا�سم  اأو  املو�سم  فـي  اخلاليا  نقل  من  باحلرمان  املخالفة  تكرار  عند  اإداريا  يعاقب  كما 

التالية .

املــادة الثامنـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صـدر فـي : 15 / 5 / 1434هـ

املوافـــــق : 27 / 3 / 2013م

د. فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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ملحـــق 

ب�ساأن املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين 

ومتو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع 

والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

�أوال : املوا�سفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين :

يتبــع النحـــل العماين جمموعــة النحــل الأ�سفر ومن اأهــــم مميزاتهـــا هــي ظهــور 

الأ�سفر مع حافة خلفـية )�سريط( بنية  باللون  الثالث الأوىل  البطنية  احللقات 

داكنة اأو �سمراء ويغطى اجل�سم ب�سعر اأ�سفر يختلف فـي درجة لونه وفق الأ�سكال 

التالية :
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حددت املقا�سات والأطوال لل�سفات املورفولوجية )ال�سكلية( من �سفات النحلة بقيا�سات 

اأطوالها وت�سجيل بياناتها كالتايل :  

اأ - طول منطقة ال�سوط لقرن ال�ست�سعار )2.84مم ( 

ب - طول خرطوم اأجزاء الفم )5.42 مم(

ج - طول وعر�ض اجلناح الأمامي )8.43 مم و 2.77مم(

د - معامل العرق الزندي للجناح الأمامي ) 0.18مم و0.4مم(
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هـ - طول وعر�ض اجلناح اخللفي )6.07مم و1.7مم(

و - عدد خطاطيف اجلناح اخللفي )167 ، 23( 

ز -  طول الفخذ )2.43مم( - طول ال�ساق )2.99مم( - طول )1.95مم( وعر�ض )1.09مم( 

العقلة القاعدة للر�سخ فـي الرجل اخللفـية

ح - طول ترجة احللقة البطنية الثالثة )1.97مم(
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ط - طول ترجة احللقة البطنية الرابعة )1.97مم(

ي - طول وعر�ض مراآة غدة ال�سمع )1.16مم و 1.82مم(

ك - طول اآلة الل�سع )1.97مم( .
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ثانيا : متو�ســط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا 

      اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

اخلاليا بالرتبية احلديثة

) Modern ( 

اخلاليا املرباة فـي جذع  

)  Trunk (
ال�صفات

Characters
MinMaxAverage ±  s. e.MinMaxAverage ±  s. e.

2.61872.73842.6618±0.0152.5312.792.6542±0.022 )Antenna(

قرون ا�ست�سعار

5.36775.61275.5148±0.0295.21755.62055.3990±0.043)Proboscis(

ل�سان النحلة

8.33738.51938.4116±0.0238.1488.48858.3035±0.036

2.72182.80122.7679±0.0092.6782.79352.7496±0.011

22.63323.81723.1677±0.14222.2524.5523.385±0.244 )Wing Hooks(

خطاطيف االأجنحة

5.67035.95755.8342±0.0355.6515.96155.7875±0.032

1.56761.71571.6197±0.0171.56251.67251.6076±0.011

2.232.28592.2600±0.0062.18782.33222.2518±0.015)Cubital Index(

         زاوية اجلناح

2.30382.36452.3413±0.0072.2782.38852.3256±0.012

2.66272.82152.7337±0.0172.6222.8672.7171±0.023

1.74481.96151.8803±0.0241.76452.02151.8818±0.012

1.05821.22181.1102±0.0191.03951.13051.0860±0.011

6.71137.14756.9554±0.0456.77957.03956.9268±0.026

)Fore wing(

االأجنحة االأمامية

 ) Length(  الطــــــول

     

  )Width(  العر�ض

)Hind wing(

االأجنحة اخللفية

 ) Length( الطــــــول

  )Width( العر�ض

)Hind Leg(

 االأرجل اخللفية

Femur( L( طول الفخذ

طول ال�ساق  )Tibia( L

Basitarsus L         

طول العقلة القاعدية للر�سغ

 Basitarsus W     

عر�ض العقلة القاعدية للر�سغ

Hind Leg L     

طول االأرجل اخللفية
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تابع ثانيا : متو�سط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا 

                      اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين

اخلاليا بالرتبية احلديثة

) Modern ( 

اخلاليا املرباة فـي جذع  

)  Trunk (ال�صفات

Characters
MinMaxAverage ±  s. e.MinMax

 Wax mirror
     مراآة �سمعية

1.19821.41611.2744±0.0321.08451.21951.1657±0.011 Longitudinal   

           طوليـــــة

1.74241.99051.9066±0.0271.48951.94551.8570±0.041Transversal   

          عر�سية

1.42531.56551.5231±0.0181.36651.5481.4673±0.019

0.4220.50750.4711±0.0180.4320.5180.4706±0.008

1.95822.03331.9941±0.0081.8292.0661.9384±0.023

1.22031.45291.3486±0.0281.23751.4951.3558±0.023

0.53790.7140.6023±0.0190.51250.62850.568±0.013

1.91921.99991.9506±0.0091.80752.02951.924±0.021

3.90434.03323.9447±0.0153.68954.02453.8502±0.036

 Abd. Tergal Colour
لون احللقات ال�سدرية

T 3  

T 4  

±±

±±

1.92342.04341.9646±0.0141.8681.99851.9418±0.014 Sting Length
     طول اآلة الل�سع

 Abdominal
TergaTergum 3

 اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

)Anterior tomentum(

اجلزء االأمامي للحلقة الظهرية

 

)Posterior tomentum(

اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية

 Tergum3 ) L(

طول اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

)Tergum 4(

 اجلزء الظهري للحلقة الرابعة

)Anterior  tomentum(

اجلزء االأمامي للحلقة الظهرية

)Posterior tomentum(

اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية

Tergum 4 L
طول اجلزء الظهري للحلقة الرابعة

Abd . Terga 3+4  L
طول اجلزء البطني للحلقتني 

الثالثة والرابعة

Average ±  s. e.
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