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 الجمهورية المبنانية 
 وزارة الزراعة

 استمارة إحصاء النحالين
 رقم االستمارة:

 
 

 .....................القضاء:................البمدة: ........ :ئص الشخصية:  رقم النّحال المرّمزصاالخ :أوالا 
 ....................... قم السجل:ر   ....................... اسم األم: .......................االسم الثالثي:
 ........................ مكان الوالدة:.................. تاريخ الوالدة:  ....................... رمز المنطقة:

 .................................. عنوان السكن الثانوي:..... ....................... عنوان السكن الحالي:
 ............................................العنوان االلكتروني ........ ....................... اتف:رقم الي

 ............................... ....................... ....................... المينة أو الوظيفة األساسية:
 ط           ثانوي            جامعي         ابتدائي        متوس  المستوى الثقافي: أمي 

 ؟انتساب الى تعاونية
 ...........................3 ..........................2 ...........................1 المغات التي يجيدىا:

 الوضع العائمي: أعزب          متأىل           أرمل
 

 واقع المنحل: :ثانياا 
  .....................................عدد المناحل:  ..................................... حاليًا: عدد القفران

 ....................................... صيفًا:................................  :توّزع المناحل: المكان شتاءً 
 ............................عددىا    تقميدية........ .......... عددىا:................  نوع القفران: 
 اذا كان عدد القفران أكثر من خمسة قفران يتم اإلجابة عمى بقية اسئمة االستمارة مالحظة:

 التقاط: إرث         شراء           ىبة             قرض              عاء المشرو إنش
 ..............................................غير ذلك، حّدد  

 
     :لألعوام األربعة األخيرة عدد القفران

 سنة....... عدد......  -سنة....... عدد......    -سنة....... عدد......    -....... عدد......  سنة
 

 ................................ طبيعي           اصطناعي            الطريقة المعتمدة:   التطريد:
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 ىل تقوم بتربية الممكات في منحمك: نعم             كال   تربية الممكات:

 ..........................................................................................كيف؟            
 خيرة؟السنوات األ أجنبية: ىل أدخمت ساللة أجنبية الى منحمكإدخال ممكات 

 .......................................................................................... لماذا؟     نعم   

 ...........................................................................................كال        لماذا؟
 

 االنتاج والتسويق:   ثالثاا:
 ..................................................................... الماضيبالكمغ لعام  انتاج العسلكمية 

          .............................................لمقفير الواحد لمعام الماضي:  انتاج العسلمعّدل 
 :ماضيالموسم الالمنتوجات األخرى التي انتجتيا في مناحمك 

 .................................كمية غبار الطمع بالكمغ  ...............................كمية الشمع بالكمغ
 ................................كمية الدنج بالكمغ   .............................كمية اليالم الممكي بالكمغ 

 ............................................عدد الطرود التي تم بيعيا   .......................عدد الطرود 
 .......................عدد الممكات التي ّتم بيعيا   .......................عدد الممكات لالستعمال الداخمي 

 .....................................................كمية العسل التي يحفتظ بو من سنة الى أخرى بالكمغ 
 .............................. النسبة من االنتاج    مباشرة من مركز االنتاج         طريقة التسويق:

 ..............................عبر تجار الجممة والوسطاء          النسبة من االنتاج         
 .................النسبة من االنتاج .............         توزيع الى المراكز التجارية        

 ..............................................................اسميا  نعم          ىل تممك ماركة مسجمة  
 

 كال   
 

    
 من حيث الجواب ىو نعم( √األمراض: )ضع عالمة  رابعاا:

 االمراض التي تالحظيا في منحمك:
 .......................................................اسم الدواء المستعمل     وازالفر 

 

 .......................................................اسم الدواء المستعمل     التكمس
 

 .......................................................اسم الدواء المستعمل    تعفن اليرقات
 

 .......................................................اسم الدواء المستعمل    الديزنتيريا
 

 .......................................................اسم الدواء المستعمل     األميبيا
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 .......................................................اسم الدواء المستعمل     النوزيما
 

 .......................................................اسم الدواء المستعمل     الشمل
 ............................اسم الدواء المستعمل  .............................حدد المرض  غير ذلك 

 
 ....................................................ك اذا عجزت عن تحديد المرض من ىو المرجع بالنسبة ل

                   ىبات الوزارة   األدوية لمعالجة األمراضمصادر 

 ىبات جمعيات أىمية
 

 شراء من السوق          
...................................... اسم المحل التجاري      
  

 
   مع التوزيع  انًا:الرأي باألدوية الموّزعة مج

 وزيع بنصف ثمن الدواء مع الت     
 ضد التوزيع المجاني       

 
 المهارات المهنية والتجهيزات: خامساا:

 مستوى اتقانك ليا. ميارة من الميارات المينية محددافي الربع المناسب أمام كل  √ضع عالمة 
 أوّد تعّمميا   وسط   جيد      

 المنحلالكشف العادي عمى 
 

 التطريد االصطناعي
 

 تربية الممكات
 إدخال الممكات الى الطرود

 كشف األمراض
 فرز العسل

 صب الشمع
 طمع الشرائح الشمعية
 تحضير القفران لمنقل

 حفظ العسل
 تعبئة العسل

 جمع غبار الطمع
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 انتاج اليالم الممكي
 جمع سم النحل

 عًا وكمًا توقيتاً التغذية نو 
 تحضير الدنج كدواء

 الدورات التدريبية التي شاركت فييا:
 الجية المنظمة ليا   مكانيا    موضوع الدورة  السنة

 
 تنظيم العمل ومشاكمه:    سادساا:

 عمل شراكة   عمل تعاوني   طريقة االستثمار: عمل فردي
 عمل فردي في االنتاج وتعاوني في التسويق     

 
 لتعاون مع النحالين والمزارعين:ا

 كال    نعم  جمعية تعاونية متخصصة بالنحل  ىل انت منتسب الى:
 

 نعم               كال   زراعية ةجمعية تعاوني    
 

 كال    نعم    الى جمعية تنمية    
 

 كال    نعم    الى جمعية بيئية    
 

  كال           نعم  ار مكان المنحل ىل تنسق في عممك مع المزارعين في اختي
 .....................................................................................................لماذا؟ 

 

 كيف أحميا؟    أمام ما أواجو من مشاكل √أضع إشارة 
 

 ................................................................................... األدوية الزراعية
  

 .................................................................................. مبيدات األعشاب
  

 .................................................................................. تموث المياه عامة
 

 ............................................................................. لغطاء النباتيانحسار ا
  

 ....................................................................... كثافة النحل وضيق المراعي
 

 ..........................................................وجود سالالت نحل غير قادرة عمى التأقمم 
 

 ...........................................................................................السرقات 
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 ............................................................................ المستورد العسلمنافسة 
 

 ............................................................................................. غير ذلك حدد
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 
 كال        نعم         إدخال سالالت جديدة من النحل – 2
 
    تحسن انتاجية النحمة المحمية -
   يؤثر في نوعية العسل -
   ينشر امراضًا جديدة -
   يزيد قدرة النحمة عمى التأقمم مع مناخنا -
   خصائص النحمة المحميةيؤدي الى تدىور  -
   نسمو ىادئ -
   يرفع من مناعة النحمة المحمية -
 

 
 تاريخ:

 
 في مركز:         

 
 إمضاء النحال:         

 
 


