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 املـؤمتــــر اخلــامـس عـشـر

جلمعـيـة النحـــالـني اآلسـيـويـة

املـؤمتــــر الدولـي الثـاني

2ndللجمعيـة العـربية لتـربية النحـل 

 Asian Apicultural Association
Conference

Arab Beekeeping Association 
International Conference [Apiarab]



تحت رعاية سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

وبالتزامن مع املنتدى العاملي لالبتكارات
 الزراعية، يعقد املؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية 

لتربية النحل، وكذلك املؤتمر الخامس عشر لجمعية 
النحالين اآلسيوية

Under the Patronage of H. H. Sheikh 

Mansour Bin Zayed Al-Nahyan
Deputy Prime Minister of the UAE, Minister of Presidential 
Affairs and Chairman of Abu Dhabi Food Control Authority

in conjunction with Global Forum for Innovations in Agriculture, 
the 2nd international conference for Arab Beekeeping Association 

& the 15nd international conference for Asian Apicultural 
Association  will be held
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Introduction : 
 
Organised by the Arab Beekeeping Association 
& Asian Apicultural Association, the ApiArab 
Exhibition & Conference is designed to support 
a strategic effort by the Abu Dhabi Food Control 
Authority to increase honey production in the UAE 
and to encourage beekeepers across the MENA 
region to expand on additional revenue streams and 
develop the sophistication of existing operations. 

It is a great honour for us to invite you to participate 
in this event, which will be held in Abu Dhabi, United 
Arab Emirates from 1 to 3 April 2019.

مقدمة : 
الثاني،  الدولي  املؤتمر  النحل  لتربية  العربية  الجمعية  تنظم 
وكذلك املؤتمر الخامس عشر لجمعية النحالين اآلسيوية، ويأتي 
أبوظبي  هيئة  تبذلها  التي  اإلستراتيجية  للجهود  دعمًا  ذلك 
للرقابة ىلع األغذية لزيادة إنتاج العسل وتشجيع مربي النحل 
التوسع يف  إفريقيا ىلع  األوسط وشمال  الشرق  يف منطقة 
زيادة  إيراداتهم وتبني أحدث الحلول والتقنيات يف هذا املجال.
يشمل املؤتمر ىلع برامج وفعاليات علمية مختلفة. وسيكون 
هناك معرض مصاحب للمنتجات والخدمات من مختلف الشركات 

العربية والعاملية يف جميع أنحاء العالم.
وإنه لشرف كبير لنا أن ندعوك للمشاركة يف هذا الحدث الذي 
 3 إلى   1 من  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  أبو ظبي  سيعقد يف 

أبريل 2019.
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الحضور املستهدف :
• مراكز البحث والتطوير

• النحالين ومنتجي العسل ومنتجات الخلية االخرى
• تجار الجملة ملنتجات الخلية

• املوزعين
• تجار التجزئة

• النحالون الهواة
• مطوري املنتجات وممثلي شركات معدات االنتاج والتعبئة

• ممثلي شركات األدوية ومستحضرات التجميل واملكمالت الغذائية
• قطاعات حكومية

املعروضات تتضمن :
• النحل وامللكات

• خاليا النحل
• الصحة والتغذية

• معدات إنتاج العسل
• مالبس واقية

• التغليف
• وسائل النقل

• جميع أنواع املنتجات املتعلقة بتربية النحل: العسل،
شمع العسل، غذاء ملكات النحل، مستحضرات التجميل.

Attendees :
• R&D centres
• Beekeepers and honey producers
• Wholesalers
• Distributors
• Retailers
• Cosmetics & Pharmaceutical Companies
• Beekeepers  Hobbyists
• Product refiners and packers 
• Government 

Exhibition : 
• Bees & Queens
• Hives
• health, nutrition
• Honey production hardware
• Protective clothing
• Packaging
• Transportation
• All types of apiculture related products: 
honey, beeswax, royal jelly, cosmetics.
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الجوائز :
تعلن الجمعية العربية لتربية النحل عن جائزة الشيخ املهندس سالم بن سلطان القاسمي لتطوير 

صناعة النحل يف العالم العربي وتشمل : 

-    جائزة أفضل إبتكار يف مجال النحل

-     جائزة أفضل ممارسات يف مجال النحل

-     أفضــل بحث علمي تطبيقي

وتشمل الجائزة ىلع :

        » ٢٠٠٠ دوالر للمراكز االولى ، ١٥٠٠ دوالر للمراكز الثانية ، ١٠٠٠ دوالر للمراكز الثالثة « 

كما سيتم إجراء مسابقات العسل التي يدعمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتشتمل: 

-     جائزة أفضل عسل سائل 

-     جائزة أفضل عسل ألقراص شمعية

-     جائزة أفضل عسل متبلور

وتشمل الجائزة ىلع دروع وشهادات التميز.

Awards :   
Arab Beekeeping Association announces the awards of Sheikh Salem bin Sultan 
Al Qasimi for the development of the bee industry in the Arab world :
• Invention and innovation award
• Best practice in Beekeeping award
• Best applied research award
Prizes : « 1st  : $  2000  ;   2nd  : $ 1500  ;  3rd  :  $ 1000  » for each category.

Additional awards supported by the ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY 
include :
• Best Liquid Honey award
• Best Comb honey award
• Best crystalized honey award
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ســـامل بن سلطـــان القـامسـي
جــائزة الشـيخ املهنـدس /

لتطـوير صناعـة النحــل فـي العــامل العــربي
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للمزيد من املعلومات يمكنكم زيارة املوقع اإللكتروني
للجمعية العربية لتربية النحل ىلع الرابط التالي:


