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ً ھو االغلى عالميا ؟ً ھو االغلى عالميا ؟الدوعنيالدوعنيلماذا العسل لماذا العسل 



المقدمةالمقدمة
سل  ع الع سل يتمت ع الع دوعنييتمت دوعنيال ة حيث يصنف ال ة رفيع ة وشھرة تجاري ة مرموق ة حيث يصنف بمكان ة رفيع ة وشھرة تجاري ة مرموق  بمكان

واع العسل ال واع العسل الًاألغلى عالميا ، ولم يجاره في ھذه الصفة أي نوع من أن منتجةمنتجة ًاألغلى عالميا ، ولم يجاره في ھذه الصفة أي نوع من أن
ة  الم قاطب ي الع ة ف الم قاطب ي الع فات . . ف دة وص صائص فري ن خ ه م ز ب ا يتمي ك لم ود ذل فاتويع دة وص صائص فري ن خ ه م ز ب ا يتمي ك لم ود ذل ويع

. . خاصة مرغوبة خاصة مرغوبة 
سل  ھرة الع سل إن ش ھرة الع دوعنيإن ش دوعنيال صادر ال شير الم ث ت دم ، حي ي الق اربة  ف صادر ض شير الم ث ت دم ، حي ي الق اربة  ف  ض

يالد كان ل الم رن العاشر قب ارة العسل خالل الق ى أن تج ة إل يالد كانَّالتاريخي ل الم رن العاشر قب ارة العسل خالل الق ى أن تج ة إل ل َّالتاريخي لت تحت ت تحت
..المرتبة الرابعة في اقتصاديات مملكة حضرموتالمرتبة الرابعة في اقتصاديات مملكة حضرموت
 وحتى وقتنا الراھن وحتى وقتنا الراھن الدوعنيالدوعني وعلى مدى القرون الماضية ظلت شھرة العسل  وعلى مدى القرون الماضية ظلت شھرة العسل 

..، وأصبح عالمة تجارية مشھورة على المستوى الدولي ، وأصبح عالمة تجارية مشھورة على المستوى الدولي 
ر من  ر من تشير البيانات الى أن عدد طوائف النحل في وادي دوعن بلغت أكث  ٢٠٢٠تشير البيانات الى أن عدد طوائف النحل في وادي دوعن بلغت أكث

. . الف طائفة الف طائفة 
ة ات اليمني ف المحافظ ن مختل الين م نويا آالف النح ن س ستقبل وادي دوع ةًي ات اليمني ف المحافظ ن مختل الين م نويا آالف النح ن س ستقبل وادي دوع  ًي

سل  اج الع ي انت سون ف ث يتناف سل حي اج الع ي انت سون ف ث يتناف دوعنيحي دوعنيال ى ال وائفھم ال ل ط ون بترحي ى ويقوم وائفھم ال ل ط ون بترحي  ويقوم
جار  ر أش م تزھي ي موس الوادي ف ل ب ف النح دد طوائ صل ع ن وي جاروادي دوع ر أش م تزھي ي موس الوادي ف ل ب ف النح دد طوائ صل ع ن وي وادي دوع

  ..الى أكثر من مائة الف طائفة نحل الى أكثر من مائة الف طائفة نحل ) ) العلب العلب ( ( السدر السدر 



            الدوعنيالدوعنيخبرات النحال خبرات النحال 
 اكتسب دراية كافية بمواعيد تكاثر النحل ومواسم  اكتسب دراية كافية بمواعيد تكاثر النحل ومواسم الدوعنيالدوعنيالنحال النحال . . أأ  

ية ية تقسيمه ولديه معرفة تامة بمواسم إنتاج العسل وله خبرة واسعة في رعاتقسيمه ولديه معرفة تامة بمواسم إنتاج العسل وله خبرة واسعة في رعا
.  .  الطوائف على مدار العام الطوائف على مدار العام 

 يحفظ بالتوارث مواعيد تزھير المراعي النحلية في  يحفظ بالتوارث مواعيد تزھير المراعي النحلية في الدوعنيالدوعنيالنحال النحال . .      ب     ب
نطقة نطقة المناطق البيئية المختلفة لذلك يقوم بنقل طوائفه من واد آلخر ومن مالمناطق البيئية المختلفة لذلك يقوم بنقل طوائفه من واد آلخر ومن م

) .) . حبوب لقاح  حبوب لقاح ––رحيق رحيق ( ( ًألخرى سعيا وراء مصادر الغذاء  ًألخرى سعيا وراء مصادر الغذاء  
 يتنافسون في إرضاء رغبات المستھلك في  يتنافسون في إرضاء رغبات المستھلك في الدوعنيونالدوعنيونالنحالون النحالون . .      ج     ج

 أنواع العسل التي يقبل عليھا وخاصة عسل العلب   أنواع العسل التي يقبل عليھا وخاصة عسل العلب  وانتاجوانتاجالداخل والخــارج الداخل والخــارج 
. .  الذي يعتبر من أجود أنواع العسل في العالم قاطبة  الذي يعتبر من أجود أنواع العسل في العالم قاطبة الدوعنيالدوعني) ) السدر السدر ( ( 

 له خبرة جيدة في استخالص العسل بطرق متعددة  له خبرة جيدة في استخالص العسل بطرق متعددة الدوعنيالدوعنيالنحال النحال . .      د     د
ًتبعا لرغبات المستھلك وھي تختلف من نوع ألخر ومن منطقة ألخرى ومن ًتبعا لرغبات المستھلك وھي تختلف من نوع ألخر ومن منطقة ألخرى ومن 

..ًموسم آلخر أيضاً موسم آلخر أيضا 
ً اكتسب خبرة عالية في إعداد العسل للتسويق تبعاً  اكتسب خبرة عالية في إعداد العسل للتسويق تبعا الدوعنيالدوعنيالنحال النحال . .      ھـ     ھـ

حيث يقوم باختيار أنواع العبوات المناسبة حيث يقوم باختيار أنواع العبوات المناسبة . . لنوع العسل وطلبات السوق لنوع العسل وطلبات السوق 
ي ي ًومواصفات األقراص العسلية وطريقة التعبئة ووفقا لرغبات المستھلك فًومواصفات األقراص العسلية وطريقة التعبئة ووفقا لرغبات المستھلك ف

..الداخل والخارج الداخل والخارج 



أسعار العسلأسعار العسل
::ا ا أسعار العسل تختلف من منطقة ألخرى ويعود ذلك الى عدة عوامل من أھمھأسعار العسل تختلف من منطقة ألخرى ويعود ذلك الى عدة عوامل من أھمھ

نوع نوع ، ،  العوامل البيئية مثل الحرارة والرطوبة  العوامل البيئية مثل الحرارة والرطوبة ألختالفألختالفًتختلف صفات العسل المنتج تبعا ًتختلف صفات العسل المنتج تبعا  :  : العوامل البيئيةالعوامل البيئية. . ١١
فعسل السدر المنتج من وادي دوعن أغلى من عسل السدر فعسل السدر المنتج من وادي دوعن أغلى من عسل السدر ، ، ًالتربة وتبعا لذلك فان سعر العسل يختلف ًالتربة وتبعا لذلك فان سعر العسل يختلف 

..المنتج في المناطق األخرى المنتج في المناطق األخرى 
 األمطار ،  األمطار ، تزھر أشجار السدر في كثير من المناطق مرتين في العام وذلك عند ھطولتزھر أشجار السدر في كثير من المناطق مرتين في العام وذلك عند ھطول :   :  التزھيرالتزھيرموسم موسم . . ٢٢

ويسمى بعسل البغية ، وكذلك في الربيع ويسمى ويسمى بعسل البغية ، وكذلك في الربيع ويسمى ) ) أكتوبر ونوفمبرأكتوبر ونوفمبر((لذلك يمكن إنتاج العسل في الخريف لذلك يمكن إنتاج العسل في الخريف 
ال أن صفاته ال أن صفاته وعلى الرغم من أن العسل منتج من نفس المرعى وكذلك من نفس المنطقة اوعلى الرغم من أن العسل منتج من نفس المرعى وكذلك من نفس المنطقة ا .  . بالمربعيبالمربعيالعسل العسل 

..مختلفة ، لھذا فان عسل البغية يباع بأضعاف سعر عسل المربعيمختلفة ، لھذا فان عسل البغية يباع بأضعاف سعر عسل المربعي
ب الحولية ب الحولية في كثير من المناطق يتزامن تزھير أشجار السدر مع تزھير بعض االعشـافي كثير من المناطق يتزامن تزھير أشجار السدر مع تزھير بعض االعشـا : :درجة النقاوةدرجة النقاوة. . ٣٣

 االعشاب لھذا فان ھذا النوع من  االعشاب لھذا فان ھذا النوع من ھذةھذةً المنتج من ھـذه المناطق يكون مختلطا بعسل ً المنتج من ھـذه المناطق يكون مختلطا بعسل السـدرالسـدرلذلك فان عسل لذلك فان عسل 
شجار السدر منفردة ، حيث يكون شجار السدر منفردة ، حيث يكون ًالعسل أرخص ثمنا من عسل السدر المنتج من المناطق التي تزھر فيھا اًالعسل أرخص ثمنا من عسل السدر المنتج من المناطق التي تزھر فيھا ا

.  .  الدوعنيالدوعني ينفرد بھا العسل  ينفرد بھا العسل الميزهالميزهھذا  العسل عسل سدر نقي وھذه ھذا  العسل عسل سدر نقي وھذه 
) ) تخريبتخريب( (  من بقايا المحصول السابق  من بقايا المحصول السابق خالياةخالياة الذي لدية خبرة جيدة يقوم بتصفية  الذي لدية خبرة جيدة يقوم بتصفية النحالالنحال :  : خبرة النحالخبرة النحال. . ٤٤

تاج عسل نظيف ونقي لذلك فإن تاج عسل نظيف ونقي لذلك فإن حيث يقوم بقطف العسل قبل نقل الطوائف الى موسم السدر وبذلك يضمن إنحيث يقوم بقطف العسل قبل نقل الطوائف الى موسم السدر وبذلك يضمن إن
. .  العملية  العملية ھذةھذة بإجراء  بإجراء اليھتماليھتمسعره أغلى من سعر العسل المنتج من قبل النحال الذي سعره أغلى من سعر العسل المنتج من قبل النحال الذي 

تج من وادي دوعن يصل سعره تج من وادي دوعن يصل سعره  وعند مقارنة أسعار العسل في السوق المحلي يالحظ أن عسل السدر المن وعند مقارنة أسعار العسل في السوق المحلي يالحظ أن عسل السدر المن
كيلوجرام في حين أن سعر الكيلو جرام من عسل السدر المنتج من مناطق كيلوجرام في حين أن سعر الكيلو جرام من عسل السدر المنتج من مناطق / /  ألف لایر  ألف لایر ١٥١٥إلى أكثر من إلى أكثر من 

 عن  عن التقلالتقل أغلى من عسل المناطق االخرى بنسبة  أغلى من عسل المناطق االخرى بنسبة الدوعنيالدوعنيأي أن العسل أي أن العسل . .  ألف لایر  ألف لایر ١٠١٠ عن  عن اليزيداليزيدأخرى أخرى 
كيلوجرام ، في حين يصل سعر الكيلوجرام من كيلوجرام ، في حين يصل سعر الكيلوجرام من / /  دوالر  دوالر ٥٠٥٠--٢٢ًعالميا تتراوح أسعار العسل بين ًعالميا تتراوح أسعار العسل بين  % .  % . ٥٠٥٠

.. دوالر  دوالر ١٥٠١٥٠ الى حوالي  الى حوالي الدوعنيالدوعنيعسل السدر عسل السدر 



مراعي النحل في وادي دوعنمراعي النحل في وادي دوعن

السـلم السمر           السدر

) الظبين ( الضبيان  الحبضالسـرح



::ة ة مراعي النحل في وادي دوعن ھي نباتات طبيعية تمتاز بالمميزات التاليمراعي النحل في وادي دوعن ھي نباتات طبيعية تمتاز بالمميزات التالي
دةدةًمراعي آمنة صحيا بعيدة عن مصادر التلوث الكيماوي بالمبيدات واألسمًمراعي آمنة صحيا بعيدة عن مصادر التلوث الكيماوي بالمبيدات واألسم١.١.
ًصعوبة تلوثھا وراثيا وذلك لبعدھا عن عبث الھندسة الوراثية وبرامجًصعوبة تلوثھا وراثيا وذلك لبعدھا عن عبث الھندسة الوراثية وبرامج ٢.٢.

ًالتحوير الوراثي حيث إن المحاصيل المعدلة وراثيا تشكل تھديدا ل ً ًالتحوير الوراثي حيث إن المحاصيل المعدلة وراثيا تشكل تھديدا لَّ ً مربيمربي َّ
 النحل وإنتاج العسل في العديد من دول العالم وذلك ألن ھذه المحاصيلالنحل وإنتاج العسل في العديد من دول العالم وذلك ألن ھذه المحاصيل
ًيمكن أن تنتج بروتينات جديدة أو سموما في الرحيق وھذه سوف تشكلًيمكن أن تنتج بروتينات جديدة أو سموما في الرحيق وھذه سوف تشكل 

ًتھديدا لألمن الغذائي للعسل المنتج من المحاصيل المعدلة وراثيا ًتھديدا لألمن الغذائي للعسل المنتج من المحاصيل المعدلة وراثياً ً . .
يديد معظم ھذه المراعي ھي نباتات طبية  وتستخدم أجزاء منھا في عالج العدمعظم ھذه المراعي ھي نباتات طبية  وتستخدم أجزاء منھا في عالج العد٣.٣.

وھي مصدر أجود أنواع العسلوھي مصدر أجود أنواع العسل ( ( ًمن األمراض فمثال أشجار السدر ًمن األمراض فمثال أشجار السدر 
َتمتاز بأن جميع أجزاءھا وھي الجذور ، واألوراق ،والثمار،َتمتاز بأن جميع أجزاءھا وھي الجذور ، واألوراق ،والثمار، ) ) وأشھرھا وأشھرھا 
   . . لھا استخدامات طبية عديدة لھا استخدامات طبية عديدةوأنويتھاوأنويتھاوالبذور، والبذور، 



ساللة النحلساللة النحل
النحل المربى في وادي دوعن يتميز بعدد من المميزات النحل المربى في وادي دوعن يتميز بعدد من المميزات 

: : أھمھا أھمھا 
تمتاز شغاالت النحل بقدرتھا العالية في التخلص من تمتاز شغاالت النحل بقدرتھا العالية في التخلص من 
الحضنة الميتة ، حيث إن جميع طوائف التجربة أي أن الحضنة الميتة ، حيث إن جميع طوائف التجربة أي أن 

ًالنحل المربى في وادي دوعن يعتبر نحال ممتازا صحيا  ً ًالنحل المربى في وادي دوعن يعتبر نحال ممتازا صحيا ً ً ً..
..يتميز النحل بقدرته العالية في تنظيف نفسه من اآلفات يتميز النحل بقدرته العالية في تنظيف نفسه من اآلفات 

ًقصر دورة حياته ويعد ذلك مؤشرا ھاما في تحديد  ًقصر دورة حياته ويعد ذلك مؤشرا ھاما في تحديد ً ً
ًّالعالقة بين النحل وحلم الفاروا حيث إن قصر دورة ًّالعالقة بين النحل وحلم الفاروا حيث إن قصر دورة 

 ساعات  ساعات ٦٦الحياة بمعدل الحياة بمعدل 
وتشير نتائج الدراسات المسحية لألمراض التي تصيب وتشير نتائج الدراسات المسحية لألمراض التي تصيب 

إن إن . . النحل إلى خلو وادي دوعن من األمراض الخطيرة النحل إلى خلو وادي دوعن من األمراض الخطيرة 
ھذه النتائج قد شجعت النحالين على عدم استخدام المواد ھذه النتائج قد شجعت النحالين على عدم استخدام المواد 

..الكيميائية لمكافحة اآلفات واألمراض الكيميائية لمكافحة اآلفات واألمراض 
ويروي كبار النحالين أن طوائف النحل المربى في دوعن ويروي كبار النحالين أن طوائف النحل المربى في دوعن 

 إلى مسافات كبيرة  إلى مسافات كبيرة شغاالتهشغاالتهتعمر لسنوات عديدة وتطير تعمر لسنوات عديدة وتطير 
 كيلومتر وذلك لجمع الغذاء والبحث عن  كيلومتر وذلك لجمع الغذاء والبحث عن ٢٠٢٠تصل إلى تصل إلى 

ساللة النحل المحلي  مصادر المياه العذبة والنقيةمصادر المياه العذبة والنقية



األقراص الشمعيةاألقراص الشمعية
ي ي  تمتاز األقراص الشمعية التي تنتجھا طوائف النحل المحلية المرباة ف تمتاز األقراص الشمعية التي تنتجھا طوائف النحل المحلية المرباة ف

وادي دوعن وادي دوعن 
حيث تقوم شغاالت النحل بإنتاج حيث تقوم شغاالت النحل بإنتاج %  %  ١٠٠١٠٠أقراص شمع طبيعية أقراص شمع طبيعية . . ١١

..الشمع وبناء األقراص الشمع وبناء األقراص 
ً مرات سنويا لذلك فان ً مرات سنويا لذلك فان ٣٣--٢٢أقراص جديدة باستمرار حيث تجدد بين أقراص جديدة باستمرار حيث تجدد بين . . ٢٢

..ًالعسل المخزن فيھا يكون خاليا من الشوائب والروائح الغريبة ًالعسل المخزن فيھا يكون خاليا من الشوائب والروائح الغريبة 
ع ع ٍلھذا فان العسل المنتج خال من الروائح الغريبة والتي تنتقل عادة مٍلھذا فان العسل المنتج خال من الروائح الغريبة والتي تنتقل عادة م

..الشموع الصناعية والقديمة الشموع الصناعية والقديمة 
بيضاء ناصعة البياض وجذابة حيث يمتاز النحل المحلي المربى في بيضاء ناصعة البياض وجذابة حيث يمتاز النحل المحلي المربى في . . ٣٣

وادي دوعن بإنتاج ھذا النوع من األقراص التي يمكن استھالكھا مع وادي دوعن بإنتاج ھذا النوع من األقراص التي يمكن استھالكھا مع 
..العسل مما يزيد من القيمة  العالجية للعسلالعسل مما يزيد من القيمة  العالجية للعسل



صفات العسلصفات العسل
مستھلكي العسل يفضلون العسل الذي يحتوي على نسبة مستھلكي العسل يفضلون العسل الذي يحتوي على نسبة 
رطوبة منخفضة ولزوجة عالية باإلضافة إلى لون رطوبة منخفضة ولزوجة عالية باإلضافة إلى لون 

. . عنبري فاتح وطعم ورائحة مقبولين عنبري فاتح وطعم ورائحة مقبولين 
تفضيل جميع مجاميع االستطعام ألنواع العسل المحلية تفضيل جميع مجاميع االستطعام ألنواع العسل المحلية 

كما كما .  .   في المرتبة األولى  في المرتبة األولى الدوعنيالدوعنيوجاء عسل السدر وجاء عسل السدر 
تشير نتائج التقويم الحسي ألنواع العسل المحلي إلى تشير نتائج التقويم الحسي ألنواع العسل المحلي إلى 

   الترتيب األول الترتيب األولالدوعنيالدوعنياحتالل عسل السدر احتالل عسل السدر 

  : الصفات المرغوبة .   ١



:   :   المميزات العالجية المميزات العالجية     --٢٢
من األطباء الذين شملھم االستبـيانمن األطباء الذين شملھم االستبـيان  %   % ٦٥٦٥أكثر من أكثر من 

.. في العالج  في العالج الدوعنيالدوعنييشترطون عســل السدر يشترطون عســل السدر 
الدوعنيالدوعني بلغ عدد األمراض التي تعالج باستخدام العسل  بلغ عدد األمراض التي تعالج باستخدام العسل 

. . ً مرضاً  مرضا ٢٠٢٠أكثر من أكثر من 
.. يصفون العسل لعالج مختلف األمراض يصفون العسل لعالج مختلف األمراضالباطنيينالباطنييناألطباء األطباء 

ًأخصائي الجراحة قد اظھروا تحمسا كبيرا في استخدام ًأخصائي الجراحة قد اظھروا تحمسا كبيرا في استخدامً ً
..العسل لمعالجة جميع أنواع الجروح العسل لمعالجة جميع أنواع الجروح 



الدوعنيالدوعنيآلية حماية العسل آلية حماية العسل 
 نتيجة نتيجةالدوعنيالدوعنيًانطالقا من الشھرة العالمية التي اكتسبھا العسل ًانطالقا من الشھرة العالمية التي اكتسبھا العسل 

لما يتمتع به من جودة عالية ومميزات فريدة جعلته يباع بأسعارلما يتمتع به من جودة عالية ومميزات فريدة جعلته يباع بأسعار
خيالية لم يجاره فيھا أي نوع من أنواع العسل المنتجة في العالمخيالية لم يجاره فيھا أي نوع من أنواع العسل المنتجة في العالم

::نقترح االتي نقترح االتي 
::إيجاد الئحة منظمة إلنتاج وتجارة العسل تشتمل على إيجاد الئحة منظمة إلنتاج وتجارة العسل تشتمل على : : ًأوال ًأوال 

. . تحديد ضوابط إنتاج العسل ونظام لإلشراف المستمر على المناحل تحديد ضوابط إنتاج العسل ونظام لإلشراف المستمر على المناحل ١.١.

. . شروط التعبئة والتغليف شروط التعبئة والتغليف ٢.٢.

..تنظيم عملية تسويق العسل والرقابة الدورية على األسواق تنظيم عملية تسويق العسل والرقابة الدورية على األسواق ٣.٣.

..تنظيم عملية تصدير العسل تنظيم عملية تصدير العسل ٤.٤.

تنظيم عملية استيراد العسل وتحديد شروط لعبوات العسلتنظيم عملية استيراد العسل وتحديد شروط لعبوات العسل٥.٥.
 سعتھا سعتھااليزيداليزيدالمستوردة بحيث يتم استيراد العسل في عبوات المستوردة بحيث يتم استيراد العسل في عبوات 

.. كيلوجرام  كيلوجرام ١١عن عن 



: : إيجاد مواصفة قياسية إيجاد مواصفة قياسية :  :  ًثانياً ثانيا 
 نوع من أنواع العسل نقترح نوع من أنواع العسل نقترح وايواي  الدوعنيالدوعنيإليجاد مواصفة قياسية للعسل إليجاد مواصفة قياسية للعسل 

::وضع خطة تشمل على وضع خطة تشمل على 
.. العسل  العسل النتاجالنتاجتحديد مناطق جمع العينات بحيث تمثل الظروف المثلى تحديد مناطق جمع العينات بحيث تمثل الظروف المثلى ١.١.
::تحديد المناحل التي ستجمع منھا العينات وتشمل على تحديد المناحل التي ستجمع منھا العينات وتشمل على ٢.٢.

..حيث تنقل الى المناطق المحددة حيث تنقل الى المناطق المحددة )  )   طوائف طوائف١٠١٠--٥٥((طوائف نحل قياسية طوائف نحل قياسية 
..طوائف النحالين في المناحل التي تم اختيارھا طوائف النحالين في المناحل التي تم اختيارھا 

::ولضمان سالمة العينات يجب القيام بما يلي ولضمان سالمة العينات يجب القيام بما يلي 
.I.I المحصول السابق  المحصول السابق بقايةبقايةتصفية الخاليا من تصفية الخاليا من ..

.II.II الرقابة المستمرة على المناحل أثناء موسم جمع العسل الرقابة المستمرة على المناحل أثناء موسم جمع العسل..
 ٣٣ جمع األقراص العسلية من الطوائف وفرزھا وتقسم كل عينة إلى  جمع األقراص العسلية من الطوائف وفرزھا وتقسم كل عينة إلى --٣٣

 مختبرات متخصصة بعد تحديد نوع الفحوصات مختبرات متخصصة بعد تحديد نوع الفحوصات ٣٣أقسام ويرسل  إلى أقسام ويرسل  إلى 
 . .المطلوبةالمطلوبة



: : اصدار شھادات الجودة اصدار شھادات الجودة : : ًثالثاً ثالثا 

::إلصدار شھادات الجودة ومطابقة المواصفات يتطلب االتي إلصدار شھادات الجودة ومطابقة المواصفات يتطلب االتي 
. . إنشاء مختبر متكامل يشمل على األجھزة الحديثة لفحص العسل إنشاء مختبر متكامل يشمل على األجھزة الحديثة لفحص العسل ١.١.
من من   %   % ١٠١٠--٥٥وضع آلية ألخذ العينات بحيث تؤخذ العينة من وضع آلية ألخذ العينات بحيث تؤخذ العينة من ٢.٢.

مجموع العبوات ثم تختم العبوات بطريقة محكمة مع كتاب تاريخ مجموع العبوات ثم تختم العبوات بطريقة محكمة مع كتاب تاريخ 
..الفحص ورقم الشھادة  الفحص ورقم الشھادة  

..تفحص العينات وتصدر الشھادة تفحص العينات وتصدر الشھادة ٣.٣.



: : تصدير العسل تصدير العسل :   :   ًرابعاً رابعا 

عملية تصدير العسل يجب أن تخضع للشروط عملية تصدير العسل يجب أن تخضع للشروط 
: : التالية التالية 

.  .  إصدار تراخيص مزاولة مھنة التصدير إصدار تراخيص مزاولة مھنة التصدير ١.١.

..االلتزام بالعبوات المحددة في الالئحة المنظمة االلتزام بالعبوات المحددة في الالئحة المنظمة ٢.٢.

 شھادة الجودة  شھادة الجودة التحملالتحمل شحنة   شحنة  لتصديرأيلتصديرأيعدم السماح عدم السماح ٣.٣.
  . . الخاصة بھاالخاصة بھا




