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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 مجلس الوزراءرئيس 

 
 2011 لسنة)  (  عالف رقمنظام بشأن األ

 

 مجـلـس الوزراء،،،
 وتعديالته، 2002لسنة   (2)الزراعة رقم بعد اإلطالع على قانون 

 ،منه ( 75) وال سيما المادة

 وزير الزراعــة، وبتنسيب من

 2011لسنة /       قره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ أ على ما وبناء  
 :أصدرنا ما يلي

 

 ل األولالفص
 
 عامةأحكام تعريفات و 

 
 التسمية

 
 (1) مادةال

 .من تاريخ صدوره به ويعمل ، (      )لسنة   (        )رقم  عالفيسمى هذا النظام نظام األ
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 تعريفاتال                                           
 (2)مادةال

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم 
 :تدل القرينة على غير ذلك

 وزارة الزراعة: الوزارة
 وزير الزراعة: لوزيرا

أو تسجيل  قدم بطلب إذن تشغيل مصنع األعالفعتباري يتإو أكل شخص طبيعي : مقدم الطلب
 .سواء بصفته الشخصية أو االعتباريةمركزات أعالف أو أعالف مركبة جاهزة 

تغذية الحيوان  لألغراضمادة تستعمل  كما وردت من بلد المنشأ  يأ  (:الخام) المواد األولية
 .وتم تسجيلها لدى الوزارة احيواني   أو ادون أن يدخلها خلط، سواء أكان مصدرها نباتي  

مخلفات حيوانية ويستثنى من ذلك  يأصل نباتى لم يدخلها أ مساحيق من يةأ: الفعمركزات األ
  .وتم إدخاله فى تركيبة االعالف كمصدر للبروتين  السمكمسحوق 

واالضافات العلفية ( االولية)لوط من مواد العلف الخام مخ يأ: عالف المركبة الجاهزةاأل
تغذية لكغذاء سطينية اإللزامية لالعالف تم تصنيعه الفل للتعليمات اوفق   امركب  ومركزات األعالف 

 .الحيوان ويعتمد عليها الحيوان في عملية اإلدامة واالنتاج
 المواد التي تدخل في تصنيع األعالف بهدف تحسين كفاءة العلف وتشمل: اإلضافات العلفية

  بات القوامو مكسأنزيمات أو أمينية أحماض أو زيوت أو أفيتامينات المالح المعدنية و األ
 النمو الهضم والتمثيل الغذائي ومنشطاتمنشطات  أو( لون او الرائحةو الأالطعم  في سواء) 

مضادات الكوكسيديا أو الفطريات وغيرها من اإلضافات المسموح بها فلسطينيا  أو هرمونيةالغير 
 .اودولي  

 .لجاهزةكل منشأة مخصصة لخلط وجرش و تصنيع األعالف المركبة ا: مصنع األعالف
ومركزات األعالف و ( الخام)أو مبنى يحتوي على المواد األولية  كل منشأة: االعالفمنشأة 

ج تحت هذا التعريف مصانع األعالف، و اإلضافات العلفية، ويندر  األعالف المركبة الجاهزة
، تجار ووكالء جواريش الحبوب و األعالف، وسائل نقل األعالفمخازن األعالف و الحبوب، 

 أو لخلط وجرش وتصنيع األعالف المركبة الجاهزةمخصصة  أو أي منشأة زعي األعالف،ومو 
 .خلطة تستهدف تغذية الحيوانات على إختلف أنواعها أي

 اللجنة المركزية لألعالف: اللجنة
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داخل أكياس بالستيكية منسوجة أو  أو المنقولة هي األعالف المحفوظة :األعالف المكيسة
 .أكياس ورقية منسوجة

هي األعالف المنقولة أو المحفوظة على شكل سائب دون وضعها في  :األعالف السائبة
 .أكياس

 الفصل الثاني       
 مهاومهااللجنة المركزية لألعالف تشكيل 

 

 (3) مادةال
 :ما يلين ن تؤلف مأعلى عالف المركزية لألاللجنةتشكل بقرار من الوزير 

 -:أ
 األعالف دير دائرةم .1

 مجتراتمدير دائرة ال .2

 الدواجن مدير دائرة .2

 ألسماكمدير دائرة ا .4

 دائرة الرقابة و الحجر البيطري .7

 في الجهات الممثلة أن يكون من ذوي الخبرة و اإلختصاص طر تيش -:ب

 

 (4) مادةال
 :المهام التالية اللجنةبتناط 

المرفوعة من وزارة اإلقتصاد مصانع األعالف على طلبات ترخيص أو الرفض الموافقة  .1
 .فيما يتعلق بإقامة المنشأة الصناعية نيالوط

عالف واالضافات العلفية المسموح باستخدامها فى ولية الخام ومركزات األتحديد المواد األ .2
 .تصدره اللجنة  يانتاج االعالف المركبة الجاهزة من خالل تقرير سنو 

 .تسجيل مركزات االعالف واالضافات العلفية و األعالف المركبة المستوردة .2
و االضافات العلفية او االعالف المركبة الجاهزة تطبيقا أغاء تسجيل مركزات االعالف ال .4

 . 2002لسنة ( 2)من قانون الزراعة رقم  (75 )المادة  الحكام

 . هاصدار وا  عالف تشغيل مصانع األأذون  دراسة طلبات .7

الضافات العلفية واالعالف المركبة الجاهزة وا تحديد شروط تخزين وتعبئة المواد االولية الخام .6
 . ومركزات االعالف 

 ف والبت فيها من الناحية الفنيةاالعالبالمتعلقة دراسة الشكاوى واالعتراضات  .5
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من قانون الزراعة رقم  (75)حكام المادة أعداد النماذج والوثائق المطلوبة الالزمة لتطبيق إ .5
ماذج طلبات اذون ون باالضافة الى نماذج الشكاوى ونماذج االعتراضات ،2002لسنة  (2)

 .حكام هذا النظام أنماذج اخرى تلزم لتطبيق  أيةالتشغيل و 

 أية معلوماتة الجاهزة و التركيبة الدقيقة لألعالف المركب ضمان السرية التامة في حال طلب .9
ال يجوز نشرها أو تداولها إال بإذن من صاحب المصنع أو بقرار من  تمس حقوق الملكية
 .المحاكم المختصة

  (5) مادةال
بتنسيب من اللجنة المركزية لألعالف لجان فرعية في كافة المحافظات و  تشكل بقرار من الوزير
 .لالعالفتسمى اللجنة الفرعية 

 (6)مادة ال

 :المهام التالية الفرعية لالعالف اللجنةبتناط 
 .الكشف الدوري على مصانع األعالف و الرقابة عليها .1

و التأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة قبل  متابعتهاو  إستالم الشكاوى المتعلقة باألعالف .2
 .رفعها إلى اللجنة المركزية لألعالف

 .متابعة آلية تقديم الشكاوى من قبل مربي الثروة الحيوانية .2

و طلبات تسجيل مركزات األعالف و األعالف المركبة إستالم طلبات أذون التشغيل  .4
لى اللجنة المركزية إ المطلوبة قبل رفعهاالتأكد من إكتمال الوثائق رفعها و و الجاهزة 

 .لألعالف ومتابعتها
 الثالث لفصلا

 إجراءات التسجيل

 (7)المادة 

المواد األولية عالف أو من مركزات األ يأ أو تصنيع أو تداول ستيراد أو تصديرإاليجوز  -1
 ويحظر تسجيل أي ،وزارةالفي  سجيلهاتالمركبة الجاهزة اال بعد  أو األعالف العلفية االضافاتأو 

و يستثنى من  حيوانيةالمخلفات المنتجات أو الأي من  احتوت علىإذا  لمواد السابق ذكرهامن ا
 .السمكذلك مسحوق 

كمية من مركزات االعالف واالضافات العلفية المركبة أي للوزارة الحق في التحفظ على   -2
 .الجاهزة التى يتم ضبطها متداوال بها دون تسجيل
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أو  التحفظ للوزارة من الوزير و بتنسيب من اللجنة المركزية لألعالف، يحق صادر قرارب -2
او تصنيعها او يتم استيرادها  من هذه المادة (1)المذكورة في البند  كمية من المواد أيتالف إ
 :ها في الحاالت التاليةداولت

 .و البيئةأ و الحيوانأاإلنسان  كل من إذا ثبت ضررها على . أ

 .المادة غير مسموح بإستخدامها في بلد المنشأإذا تبين أن  . ب

 .إذا أصدرت إحدى المنظمات الدولية الرسمية قرارا  بمنع إستخدام هذه المادة . ت

 .إذا تم التسجيل بناء  على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل . ث

 إذا كانت الكمية بعد تحليلها أو تعبئتها مخالفة لما هو منصوص عليه في بطاقة البيان . ج
 .أو األوراق الخاصة بعملية التسجيل

اذن  تحصل علىجهة ما لم  ألي ةجاهز ال ةمركبالف عالاألال ينظر في طلب تسجيل   -4
 .تشغيل من الوزارة 

من مركزات االعالف واالضافات العلفية واالعالف المركبة الجاهزة  أيتسجيل  طلب يقدم -7
االسم التجارى )لذلك من قبل اللجنة والمتضمن المنتجة محليا الى الوزارة حسب النموذج المعد 

ومرفقا بثالث عينات ماخوذة من المادة حسب  (وعنوانها الكامل ،واسم الشركة المنتجة ،للمادة
 :قا باالوراق الثبوتية التالية االصول ومرف

 .لوزارة للشركة او المصنع المنتجإذن تشغيل ساري المفعول صادر عن ا . أ

 .المطلوب تسجيلها من مختبر معتمد في بلد المنشأ للمادة بيولوجيو ال التحليل الكيماوي . ب

عليها طريقة مبينانواع وسعة العبوات المستعملة في التعبئة والملصقات المثبتة عليها أ . ت
 .االستعمال

للتحليل الفعلي محلي معتمد لدى الوزارة يفيد بمطابقة التحليل المعلن عنه  تقرير من مختبر . ث
 .للمادة

من الجراثيم و  للحد اإلعلى المادة بعدم تجاوزالمختبرات المعتمدة يفيد  حدأ تقرير من . ج
 كما ورد في التعليمات الفنية اإللزامية الفلسطينية، الفطريات الضارة وسموم الفطريات

 .وصالحيتها لالستهالك الحيواني

 

 (8)مادةال
لمواد المذكورة في المادة ايقدم طلب تسجيل  ،المراد تسجيلها مستوردة المادة في حال إذا كانت

والمبين عليه االسم التجارى  ،للوزارة حسب النموذج المعتمد من قبل اللجنة لهذه الغاية  (5)
و أللمادة واسم وعنوان الشركة المنتجة ومرفقا بثالث عينات واالوراق الثبوتية التالية باللغة العربية 

 :االنجليزية مصدقة حسب االصول 
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 ة المفعول من وزارة اإلقتصاد الوطنيرخصة إستيراد ساري .1
شهادة تبين اسم الشركة المنتجة وعنوانها وتقوم بتصنيع وانتاج المادة المراد تسجيلها وال  .2

 .و التجزئة أينحصر عملها في اعادة التعبئة والتغليف 

 .ترخيص الشركة المنتجة في بلد المنشأ .2
يد بإستخدام هذه المادة في بلد المنشأ شهادة صادرة من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ يف .4

. 
شهادة تحليل صادرة عن مختبر معتمد تفيد بمطابقة التحليل الفعلي للمادة المراد تسجيلها مع  .7

 .ما هو معلن عنه في بطاقة البيان 
النشرة الفعلية للمادة المراد تسجيلها مبينا فيها نوع المادة وتحليلها وتعبئتها وطريقة استخدامها  .6

 . والمواد المضافة لها  ناتهامكو و 
مناطق  معتمد فين طالب التسجيل هو وكيل أو موزع اقرار رسمى من الشركة  المنتجة أ .5

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
 .على كل عبوة باللغة العربيةملصقة  فقةبطاقة البيان المر يجب أن تكون  .5

 .فرها عند التسجيلللجنة ضرورة تو أية اوراق ثبوتية اخرى تتعلق بالمادة وترى ا .9

على الحليب المجفف و المخصص  5و المادة  5تسري التعليمات الواردة في المادة  .10
 .لتغذية الحيوانات الرضيعة

 (9)المادة
 : آلية التقدم بطلب اذن تشغيل لمصنع اعالف

يقــوم مقــدم الطلــب بالتوجــه الــى مديريــة الزراعــة فــي المحافظــة التــابع لهــا وتعبئــة نمــوذج طلــب  .1
لتشــــغيل ، بعــــد حصــــول مقــــدم الطلــــب علــــى موافقــــة الجهــــات المعنيــــة والحصــــول علــــى اذن ا

 .ترخيص وزارة االقتصاد الوطني

تقوم اللجنـة المحليـة بالتأكـد مـن اكتمـال االوراق الالزمـة قبـل رفـع الطلـب الـى اللجنـة المركزيـة  .2
وعين مــن الفنيــة لالعــالف واتخــاذ االجــراءات الالزمــة للبــت فــي طلــب اذن التشــغيل خــالل اســب

 .تاريخ تقديم الطلب

لتشغيل علـى طلب إذن ا رفضترفع اللجنة المركزية لالعالف توصيتها الى الوزير بقبول  او  .3
 .مسببا قرار الرفض ان يكون

عــد اســتيفاء رســوم طلــب اذن يصــدر اذن التشــغيل لمــدة عــام مــيالدي كامــل ، ويجــدد ســنويا ب .4
 .التشغيل
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 (11)ادة الم

 :لتشغيلشروط الحصول على اذن ا
 :شروط عامة

 
 .الحصول على ترخيص وزارة االقتصاد الوطني .1

أو تشـــغيل أي مصـــنع أعـــالف أو  المصـــانع القائمـــة إنشـــاء أو التوســـع فـــي يمنـــع إنشـــاء .2
و الجهــــات  بئــــة األعــــالف إال بعــــد الحصــــول علــــى موافقــــة الــــوزارةلخلــــط و تع جاروشــــة

اغبين بتصـنيع األعــالف أصـحاب المـزارع الـر مـن ذلـك  ، ويسـتثنىالمختصـة ذات العالقـة
شـــريطة عـــدم بيـــع المـــواد األوليـــة الخـــام أو األعـــالف المخلوطـــة لمـــزارع داخـــل مـــزارعهم 

 .أخرى

عن  هوائي متر 200 بمسافة تقل عن أو جواريش األعالف نع أعالفاإنشاء مصيمنع  .2
 .أي منشأة لتربية الثروة الحيوانية متر هوائي عن 700و أقرب مصنع أعالف 

 اظيمــا صــناعيا أو زراعيــيجــب أن تكــون األرض المزمــع إقامــة المصــنع عليهــا مفــروزة تن .4
يمنـــع إنشـــاء مصـــانع األعـــالف داخـــل ضـــمن إســـتثناءات قـــانون الزراعـــة الفلســـطيني و 
 .التجمعات السكنية و ضمن شروط الجهات المعنية

ى البيئــة و لمحافظــة علــبإســتعمال الفالتــر ل واريش و الخالطــاتجــو ال مصــانعالإلتــزام  . .7
 .منع تطاير الغبار و األبخرة الضارة

، حاصـــل علـــى أو تغذيـــة حيـــوان تعيـــين مهنـــدس زراعـــي متفـــر  تخصـــص انتـــاج حيـــواني .6
 . ينمن نقابة المهندسين الزراعي سارية المفعول شهادة مزاولة المهنة

 .ارةالوز االلتزام بالشروط الفنية الواردة في طلب اذن التشغيل واية شروط الحقة تصدرها  .5

االلتــزام بالمواصــفة الفنيــة االلزاميــة الصــادرة عــن مؤسســة المواصــفات والمقــاييس  حــول  .5
 .تداول االعالف المركبة

الالزمــــة لتطبيــــق أحكــــام هــــذا و االحقــــة الصــــادرة  و الشــــروط قــــراراتالوائح و لاأللتــــزام بــــال .9
 .النظام

و الجـواريش و  لنظـاممن هذه المادة المصانع المقامة قبل نفـاذ هـذا ا 2يستثنى من البند   .10
عها خالل سنتين مـن نفـاذ هـذا اوضأالخالطات، على أن تقوم منشأة األعالف بتصويب 

 .النظام
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 :شروط خاصة
اإلنتاجية على أن تكـون أماكن تخزين تتناسب و قدرتها  األعالف يجب أن تتوفر لدى منشأة .1

 :لتاليةهذه األماكن على شكل صوامع معدنية أو إسمنتية و تستوفي الشروط ا

 منشأة األعالفأو إستئجارها ألصحاب أن تكون أماكن التخزين داخل حدود معلوم ملكيتها  . أ

ة الشـمس المباشـرة وميـاه األمطـار، عأن تكون أماكن التخزين جيدة التهوية و تمنع وصول أش . ب
 .لتأكد من عدم قدرة الطيور البرية من الوصول للمواد المخزنةوضع شبك لو 

 .ذات أرضية إسمنتيةزين أن تكون أماكن التخ . ت

رتفـــع عـــن ت عازلــةالمـــواد مرتبــة علـــى مصـــاطب فــي حـــال إســتعمال المخـــازن يجـــب أن تكــون  . ث
 .سنتيمتر ةعشر  األرض بما ال يقل عن

أمـاكن التخـزين و أي مرفقـة يمنع منعـا باتـا إسـتخدام سـموم القـوارض مـن أي نـوع كـان داخـل  .2
و يســـمح فقـــط . خـــازن األعـــالفأو م اريش اإلعـــالفو أو جـــ مـــن مرفقـــات مصـــانع األعـــالف
 .بإستخدام المصائد الميكانيكية

لم يتم تسجيلها مسبقا لدى الوزارة و مركزات األعالف و أي مواد  يمنع إستخدام المواد العلفية .2
 .تعرضت للتلف ألي سبب كانأو 

المنتجــة و اإلحتفــاظ علــى مصــانع األعــالف اإللتــزام بــإجراء تحليــل دقيــق لألعــالف المركبــة  .4
 .ير التحليل لألطالع عليها عند طلبها من قبل اللجنةبتقار 

إلطـالع اللجنـة فـي حـال بالتركيبة الدقيقـة لألعـالف المركبـة على مصانع األعالف اإلحتفاظ  .7
 .طلبها

لجميــــع مرافــــق و معــــدات و آالت يجــــب علــــى مصــــانع األعــــالف اإللتــــزام بــــالفحص الــــدوري  .6
 .المصنع لتأكد من خلوها من األمراض

 (11)المادة 
 :شروط التعبئة

 ولـم يـتم إسـتعمالها مـن قبـل نظيفـةجديـدة و  أو ورقية منسـوجة بالستيكية يجب إستخدام أكياس .1
 .إسم الشركة و عنوانها و العالمة التجارية إن وجدتو مطبوع عليها 

 .يجب أن تكون األكياس محكمة اإلغالق من جميع األطراف .2

 :بشكل واضح  ما يليمبين عليها  يجب أن يثبت على كل كيس بطاقة بيان .2

 .مطابقا لما هو مطبوع على كل كيس أسم الشركة المصنعة و عنوانها . أ

 نوع العلف . ب

 ، المخصص له العلفوصورة رمزية للحيوان نوع و عمر الحيوان  . ت
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 تاريخ األنتاج و اإلنتهاء . ث

 و تحليل مختصرلمكوناتهمكونات العلف  . ج

 الوزن الصافي . ح

 .باللغة العربية بخط واضح تكتبيجب أن بطاقة البيان  في جميع البيانات . خ

في حالة األعـالف السـائبة، كـل كميـة يـتم نقلهـا خـارج المصـنع سـواء للبيـع أو النقـل مـن أجـل  .4
مــن هــذه  2الفقــرة يجــب أن تكــون مرفقــة بشــهادة تبــين جميــع البيانــات المــذكورة فــي  التخــزين
 .المادة

ضـــمن الشـــروط  لســـائبة إالســـواء المكيســـة أو ا نقـــل أي كميـــة مـــن األعـــالف منعـــا باتـــا  يمنـــع .7
 :التالية

ويــتم نقلهــا داخــل المحافظــة التابعــة لهـــا  قــل عــن نصــف طـــنت األعــالف كميــةكانــت إذا  . أ
 صـــادرة عـــن أصـــليتينعـــالف فـــاتورة و إرســـالية ، يجـــب أن ترفـــق مـــع األمنشـــأة األعـــالف

 .بيعه ساعة تاريخ ون فيها نوع العلف و كميتة و تاجر األعالف ومبيأو  مصنع

ترفـق األعـالف  سيتم نقلها خارج المحافظة التابعة لها منشـأة األعـالف،الف أي كمية أع . ب
ومبين فيها نوع العلـف و كميتـة  من مصنع أو تاجر األعالف أصليتينبفاتورة و إرسالية 

مـــن مـــديريات  بـــين المحافظـــات نقـــل بعـــد الحصـــول علـــى تصـــريح وتـــاريخ و ســـاعة بيعـــه
 .الزراعة

ق منـاطق الســلطة الوطنيــة الفلسـطينية يجــب أن ترفــأي كميـة أعــالف مسـتوردة مــن خــارج  . ت
 .من مديرية الزراعةاألعالف بفاتورة مقاصة و إرسالية و تصريح نقل 

 (12)المادة 
متسلسال  ارقم   ابالمواد الموافق على تسجيلها متضمن   اخاص   سجال   اللجنة المركزية لألعالفتعد 

ويمنح شهادة تسجيل صادرة عن الوزارة  ، بموافقة اللجنة اللتسجيل ويبلغ صاحب العالقة خطي  
 . لهذه المادة 

 (13)المادة 
و بطاقة البيان أو نشرتها الفنية أو اضافة على التحليل الفعلى للمادة أتغيير أي جراء إال يجوز 

 .و االضافة أالخاصة بها اال بعد موافقة الوزارة على التغيير 
 

 
 
 (14)المادة 
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 مراد اي مادةتسجيل  الرفض علىو أبال  الوزير بالموافقة إب فالمركزية لالعال تقوم اللجنة
 .رفض يتوجب على اللجنة بيان االسباب التى دعت لذلك التسجيلها وفى حالة 

 

 (15)المادة 
 .تسري شهادة التسجيل لمدة سنتين من تاريخ اصدارها

 
 (16)المادة

ا و االعالف المركبة الجاهزة الغي  أمن مركزات االعالف او االضافات العلفية  أييعتبر تسجيل  
 .فى حالة عدم استيرادها او انتاجها لمدة سنتين متواصلتين

 (17)المادة 
أو  مختبــر معتمــد داخــل  أيعينــات المــراد تســجيلها الــى الارســال  يحــق للجنــة المركزيــة لالعــالف

للمعلومـات  تهـاقعلى نفقة صاحب العالقة للتاكد مـن مطاب لتحليلها الوطنية مناطق السلطة خارج 
 .البيانبطاقة  في الواردة

 
 الفصل الرابع

 تنظيم الرقابة على االعالف
 (18) مادةال

 منسآت األعالفلالعالف دخول  الفرعيةيحق لمأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع اللجنة 
ات لتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من مواد مشتبه فيها والتحفظ عليها واخذ عينو ا للرقابة

منها للتحقق من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات ويسري ذلك على وسائل النقل المحملة 
 .باالعالف وموادها

 (19)المادة 
بأخذ أربع  هامع مأموري الضبط القضائي فيفي كل محافظة  لالعالف الفرعيةلجنة التقوم 
كون تحليل يو . منتجلغايات ضبط الجودة ومراقبة ال من كل مصنع أعالف سنويا عشوائية عينات

هذه العينات في مختبرات وزارة الزراعة، وتتحمل منشأة األعالف نفقات التحليل في حال إرسال 
 .هذه العينات إلى مختبرات خارجية

 
 (21)ادةـمال
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وطرق  آلية أخذ العينات و تحليلهاب ، يصدر الوزير قرارااللجنة المركزية لألعالفبتنسيب من 

 .ظها و التعامل معهاحف
 خامسالفصل ال

 التحليلنتيجة  عتراض علىلية اإلآكيفية و 
 

 (22)مادةال
يحــق لصــاحب الشــأن الــتظلم علــى نتيجــة التحليـــل بطلــب اعادتــه  خــالل اســبوعين  مــن اخطـــاره 

 لتظلم الـى اللجنـة المركزيـةبالنتيجة واال سقط حقه في التظلم  واعتبرت النتيجة نهائية ويتم تقديم ا
المبلغة اليـه وتجـري اعـادة الفحـص او التحاليـل  ن مصحوبا بشهادة التحليللالعالف على ان يكو 

 .على العينة المحفوظة بالمختبر المعتمد و تكون نتيجة التحليل نهائية
 

 (23)المادة 
 .الجهة المعترضة حسابعلى  تحليلإعادة ال كافة نفقات تكون

 
 (24)المادة

 :ل مربى الثروة الحيوانية من قب المتعلقة باألعالف لية تقديم الشكوىآ 
 .ة للمحافظة الموجود فيها المزرعةمربي بشكوى لدى دائرة الزراعة التابعاليتقدم  .1

جراء الكشف على المزرعة واخذ إب ى كل مديرية للزراعةف المحلية لالعالفم اللجنة قو ت .2
ة تابائرة البيطرة فى المحافظة وكعينات من الحيوانات المريضة لفحصها وتشريحها لدى د

 .سباب المشكلةأيبين  يوتقرير بيطر تقرير فى عملية الكشف 

ان المشكلة تكمن باالعالف،  اذا اكد تقرير الكشف على المزرعة و تقرير الطبيب البيطري .2
الصادرة عن  أخذ العينات حسب آلية باخذ عينات من االعالف الفرعية لألعالفتقوم اللجنة 

 .الوزير

 .ل صاحب المزرعة االوراق التاليةترفق بالشكوى المقدمة من قب .4

 .تقرير البيطرة. ب               .تقرير الكشف على المزرعة . أ

 .فواتير شراء االعالف. ث       .تقرير مختبر تحليل االعالف المعتمد . ت
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 الى اللجنة المركزية لالعالف الفرعيةاللجنة بعد تدقيقها من قبل  ترفع الشكوى ومرفقاتها .7
   . يها للبت ف لالعالف

ني توضح فيه حيثيات الخالف ورايها الف مفصال   اتصدر اللجنة المركزية لالعالف تقرير   .6
 . لتحديد الجهة التى تقع عليها المسؤولية 

لدى الجهات القضائية فى اصدار  فنية يعتبر تقرير اللجنة المركزية لالعالف مرجعية .5
 تقوم ،ي ضاحدوفي حال وجود تقرير فن .اءلجهة المشتكية الى القضافي حال توجه  االحكام

األخذ بعين  مع المشكلة إعادة دراسةالمركزية لألعالف  اللجنة المحكمة المختصة بالطلب من
 .ني الضاحداإلعتبار التقرير الف

 

 (25)المادة 
 

لالعالف في مديرية الزراعة بأخذ عينات من أي مادة من المزرعة في حال  الفرعيةتقوم اللجنة 
م صاحب مزرعة الحيوانات او الدواجن شكوى على نوعية االعالف المركبة الجاهزة او المواد يتقد

ات المعتمدة لدى الوزارة بر العلفية الخام وذلك بحضور صاحب المزرعة ويتم تحويلها الى المخت
 .ويتحمل المستدعي نفقات اجراء الفحوص المخبرية واية فحوص استكمالية تراها اللجنة ضرورية

 (26)لمادة ا
  : الشكوى المتعلقة باألعالفبخصوص  قرار اللجنةعتراض على اللية اآ
 

قصاها اسبوعين من أخالل مدة  قرار اللجنةعتراض على اإل للجهة المشتكى عليهايحق  .1
 . قرار اللجنةتاريخ حصوله على نسخة من 

لدى اللجنة الفرعية بتعبئة نموذج االعتراض على نتائج التحليل  الجهة المشتكى عليهاتقدم ت .2
 .لالعالف فى المحافظة 

 :بالطريقة التالية يتم اعادة تحليل جزء من العينة المحفوظة لدى اللجنة  .2

  كغم كمرجعية  1 كغم من العينة المحفوظة لدى اللجنة وابقاء 1يؤخذ. 

 اتبرات المعتمدة العادة الفحص لديهحد المخأ الجهة المشتكى عليهاختار ت. 

 الى  الجهة المشتكى عليهاافقة ر خذ العينة بمأب الفرعية لألعالف عضاء اللجنةأ يقوم اثنان من
العادة الفحص على ان يتم اصدار تقرير المختبر الى اللجنة المركزية  المعتمد المختبر

 .للجهة المشتكى عليهانسخة من التقرير لالعالف واعطاء 

  خرى على نتيجة الفحصالطعن او االعتراض مرة ا للجهة المشتكى عليهاال يحق. 
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 تتحمل الجهة المعترضة على قرار اللجنة و نتيجة التحليل كافة نفقات إعادة التحليل .   

 
 (27)المادة 

في قانون الزراعة  يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها
 .الوطنية الفلسطينيةو القوانين المرعية في مناطق السلطة  .2002 لسنة( 2)رقم  الفلسطيني

 
 (28)المادة 
 

حكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ أعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ 
 .صدوره وينشر بالجريدة الرسمية

 
 

 /    تحريرا في  
 صدر في             

 
 رئيس مجلس الوزراء


