
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

 عسل النحل آلية تسويق تعليمات 
 2102لسنة 

 وتعديالته،(  2223)( لسنة 2وبعد االطالع على قانون الزراعة رقم ) 
 ، ( منه 12 المادة ) والسيما (2222( لسنة )13رقم )  تنظيم أعمال تربية العسل ونظام      
 قانوًنا، لي  الصالحيات المخولةوبناء على              
 وما تقتضيه مصلحة العمل ،             
 التعليمات التالية  أصدر             

  
  (0م)  

 . آلية تسويق عسل النحل  تسري أحكام هذه التعليمات لغايات          
         

 (2)م    
المعتمد والمرفق بهذه حسب النموذج هوذلك الزراعة فى محافظ لدى دائرة يلتزم مربي النحل بتسجيل منحله

 . التعليمات
                                         
     (3م)                                            



 

 

موقع إلى نقل خاليا العسل من  عند الزراعةدائرة لحصول على الوثائق التالية من بايلتزم مربي النحل    
 :آخر

 

 .من المرشد الزراعي المختص شهادة خلو أمراض   -1

 تصريح نقل داخلى )حسب المرسوم الرئاسي ( .  -2

 
 

 (4)م     
 

 القطف لتقدير اإلنتاج  .موعد  يلتزم مربي النحل بالتبليغ عن قطف العسل قبل يومين من  

  
  (5)م                                            

  
 وذلك  كالتالي :الزراعة بحصر مكان تواجد خاليا النحل  ومراقبة انتقالها  تقوم  وزارة 

 ويتم  مخزن مربي النحل بعد الفرزمن   أخذ عينة العسل المنوي فحصهايقوم مرشد النحل ب
 عمل محضر يذكر فيه ما يلى :

 فى المنحل  الكميات المتواجدة من العسل -1

 تاريخ انتاج العسل  -2

 وموقع المنحل (اسم مربي النحل  )العسل  مصدر -3

 التقييم النظري للعسل .  -4

 (   6م )                                          
 

مختبر ل على أن تكون مغلقة ومختومة من دائرة الزراعة للفحص عينة العسليقوم مربي النحل بإرسال 
 معتمد ويكون الفحص على نفقة مربي النحل .

 (7م )             
 

 التالية :فى األسواق إجراء الفحوصات  منتوجه قبل طرح يلتزم مربي النحل 
 

 اسم الفحص الرقم



 

 

 
 

                                  
                                                  

   (8)م   

النحل بإحضار    يلتزم مربي
مختومة من مغلقة  نتيجة الفحص 
المختبر  . المعتمد

 
 

 (9م)                                     
الفحوصات النحال   إجراء لدى دوائر الزراعةعتماد تصنيف العسل وجودته ومصدره ال يشترط 

 .(  7التى وردت فى المادة )المخبرية 

 

 (10م)                                      

األسواق أن يضع بطاقة بيان باللغة  فييجب على كل مربى نحل وقبل طرح منتوجه من العسل 
 ما يلى :  عليهاين ويب الزراعة ةدائر وتكون مختومة  بختم  على كل عبوة غير قابلة للنزع  العربية 
  وعنوانه وعالمته التجارية إن وجدت مربي النحل اسم . 

  ) اسم المنتوج ) عسل نحل . 

  نوع العسل. 

  تصنيف العسل باالعتماد على المواصفة الفلسطينية وبعد أخذ عينة منه لفحصها فى مختبر
 إلى : معتمد 

 عسل درجة أولى  -

 عسل درجة ثانية  -
  الوزن الصافي 

 السعر 

  تاريخ االنتاج 

  . تاريخ االنتهاء بحيث التتجاوز مدة الصالحية خمس سنوات 

 

1 
 

 نسبة الرماد
 

 السكر المحول 2
 رقم الفورمول 3
 الغلوكوز 4
 الرطوبة 5
 الحموضة 6
7    HMFفورفورال 
 السكروز 2



 

 

 (00م)                                              
 اإللتزام بأحكام هذه التعليمات .أو مركز بيع أو أي مصدر لتسويق العسل يجب على كل محل 

 
 (02م)                                                  

 
      ( لسنة 2الزراعة رقم ) يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات حسب العقوبات المقرة في قانون 

(2223). 

 

 (03م)                                                  
 

 تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامها .
                                 

 
 (01م)                  

 
        على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه التعليمات كل فيما يخصه  اعتبارا من تاريخه .

 
 2102 صدر بمدينة رام اهلل بتاريخ  /      / 

                  

 
 المهندس وليد عساف

 
 ةـــــــــــر الزراعـــــوزي 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


