تعليمات تنظيم تربية النحل رقم (ز )19/لسنة 2003
طادس تًٕجة انًادج  56يٍ قإٌَ انضساػح انًؤقد سقى  44نسُح 2002
المادة 1
ذسًى ْزِ انرؼهًٍاخ ( ذؼهًٍاخ ذُظٍى ذشتٍح انُذم نسُح ٌٔ ) 2003ؼًم تٓا
يٍ ذاسٌخ َششْا تانجشٌذج انشسًٍح .
المادة 2
يغ يشاػاج يا ٔسد فً َض انًادج انثاٍَح يٍ قإٌَ انضساػح سقى  44نسُح ٌ 2002كٌٕ
نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انرانٍح انًؼاًَ انًخظظح نٓا ادَاِ اال ارا دند انقشٌُح ػهى خالف
رنك :
انُذم

ٌؼًُ كافح إَاع َذم انؼسم  ،انُذم انطُاٌ  ،انُذم االَفشادي
:
.

خهٍح انُذم  :انًسكٍ انزي ذرٕاجذ فٍّ طائفح انُذم .
انًُذم

ٌ :ؼًُ ٔجٕد ػششج خالٌا َذم أ اكثش يغ طٕائفٓا .

يٕقغ انًُذم ٌ :ؼًُ انًكاٌ انزي ذٕضغ فٍّ خالٌا انُذم يغ طٕائفٓا .
المادة 3
ٌذذد انٕصٌش سالالخ انُذم انًسًٕح ادخانٓا ٔذشتٍرٓا انى انًًهكح .
المادة 4
أ  .ال ٌجٕص انؼًم ػهى ذاسٍس أ ذشغٍم أي يُذم اال ترشخٍض يٍ انٕصاسج ٔفق
ادكاو ْزِ انرؼهًٍاخ .
بٌُ .رًٓ انؼًم تانرشخٍض َٓاٌح شٓش كإٌَ أل يٍ كم ػاو ٔػهى طادة
انًُذم ذقذٌى طهة ذجذٌذ انرشخٍض خالل يذج اقظاْا َٓاٌح شٓش اراس يٍ كم
ػاو .
المادة 5
أ ٌ .ذظش اقايح انًُادم داخم دذٔد ذُظٍى اياَح ػًاٌ ٔانًجانس انثهذٌح
ٌٔسرثُى يٍ رنك انًُادم انًقايح فً يُطقح االغٕاس.
بٌ .ذظش اقايح يُذم يا نى ٌثؼذ ( )100يرش ػٍ أي يُذم اخش يشخض .
المادة 6
اٌ ذكٌٕ انخالٌا انًسرخذيح فً اسكاٌ طٕائف انُذم راخ اطاساخ يرذشكح
ذفظهٓا يسافح َذهٍح قذسْا ( )16 /5تٕطح ٔ ،اقٍسرٓا ػانًٍح كًا ًْ فً
َظايً ( الَجسرشٔز ٔ ،دادَد انًؼذنح ) .

المادة 7
ٌهرضو يشتٕ انُذم تذفع سجالخ خاطح تًُادهٓى ٔػهٍٓى ذسٍٓم ػًهٍح
انرفرٍش يٍ قثم يٕظفً ٔصاسج انضساػح انًخرظٍٍ .
المادة 8
ٌذظش اسرٍشاد طٕائف ٔيهكاخ انُذم ٔانشًغ ٔدثٕب انهقاح اال ترظشٌخ
يٍ ٔصاسج انضساػح .

يسثق

المادة 9
كم يٍ ٌخانف ادكاو ْزِ انرؼهًٍاخ ٌؼاقة تانؼقٕتاخ انًُظٕص ػهٍٓا فً
انفقشج (ج) يٍ انًادج ( )56يٍ قإٌَ انضساػح سقى  44نسُح . 2002

طراد الفايس
وزير السراعة

