بسـ ـ ــم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم:

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

اذن تشغيل فقاسة
استناداً الى الصالحيات المخولة لي وبموجب نظام تنظيم مفرخات الدواجن في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية وتفسي اًر

لمقانون الزراعي رقم " "3لعام  2003واستناداً ايضاً الى مقتضيات المصمحة العامة وطبقاً لما ورد من تفاصيل في الطمب
المؤرخ...................والمقدم لمحصول عمى رخصة منشأة زراعية.

تقرر منح اذن تشغيل فقاسة................................النتاج الصوص الالحم فقط.

الصحابها السادة .................................................................................
رقم تسجيل الشركة او المؤسسة................................:
العنوان:
المحافظة..........................:
الحوض..........................:
المواصفات:

القرية..............................:
القطعة.............................:

عدد الحاضنات............:سعة الحاضنة...........:
عدد المفرخات............:سعة المفرخة............:
الطاقة االنتاجية لبيض التفقيس اسبوعياً........................:
عمى صاحب الفقاسة االلتزام بالشروط التالية:

 .1االلتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية وشروط الصحة العامة.
 .2االلتزام بالشروط البيطرية والصحية المطموبة لهذا النوع من المنشآت الزراعية.
 .3االلتزام بالقوانين واالنظمة والق اررات الصادرة من و ازرة الزراعة.
 .4االلتزام بعدم االضرار بالغير او بالبيةة.

 .5يجدد اذن التشغيل سنوياً بتقديم طمب قبل انتهاء اذن التشغيل السابق ب 30يوم.
 .6التزام صاحب العالقة بإشهار الرخصة التشغيمية لممنشأة.

تعتبر الشروط المبينة اعاله جزًءا ال يتج أز من اذن التشغيل وهي ممزمة لحاممها بموجب التعميمات الخاصة بترخيص المنشآت
الزراعية ومراقبتها.
يخضع اي تغيير او اضافة عمى المنشأة الى موافقة و ازرة الزراعة.

تاريخ االصدار:
تاريخ االنتهاء:

وزير الزراعة
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