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إجراءات إنشاء حظيرة
إليكم تفصيل الجداول الزمنية ،الشروط والمتطلبات إلنشاء حظيرة جديدة لمقدمي الطلبات الذين حصلوا على استحقاق لحصة
حليب بقري (الحقا  -منتج جديد)؛
المرحلة األولى  -حتى  42شهرا من موعد الحصول على االستحقاق لحصة حليب
يجب توفير ترخيص بناء بموجب قانون التخطيط والبناء ،من العام  ،5691إلنشاء حظيرة في مزرعة المنتج الجديد.
بدون ترخيص بناء لن يتم تخصيص حصة ابتدائية لإلنتاج في مزرعة أخرى ،بموجب البند (7هـ)( )1من قانون تخطيط سوق
الحليب ،من العام ( 1111الحقا  -ترخيص رعاية).
في إطار هذه المرحلة ،خالل سنة من الحصول على استحقاق حصة الحليب ،يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير سير العمل ،ومن
ضمن ذلك تصريح لجنة التخطيط والبناء بشأن تقديم مخططات إلنشاء الحظيرة في مزرعته.
المرحلة الثانية  -حتى سنة ونصف من تقديم ترخيص البناء
يجب على المنتج الجديد إنهاء أعمال البنية التحتية إلنشاء الحظيرة وإقامة العرائش.
المرحلة الثالثة  -حتى ثالث سنوات من تقديم ترخيص البناء
إتمام بناء الحظيرة في مزرعة المنتج الجديد وبدء الحلب في مزرعته.
يحق للجنة الحصص تمديد المواعيد المحددة للمراحل المختلفة ،وشريطة أن تكون قد اقتنعت بأن المنتج الجديد يقوم بتنفيذ
اإلجراءات الالزمة إلنشاء حظيرة في مزرعته ،وأن التأخير نابع باألساس من أسباب ال تتعلق به.
ترخيص الرعاية
مع تقديم ترخيص البناء ،سيمنح للمنتج الجديد ترخيص رعاية لكمية  541,111لتر للمنتج الجديد في القطاع العائلي ،ومليون لتر
للمنتج الجديد في القطاع التعاوني ،بموجب النظام رقم  52من أنظمة تخطيط سوق الحليب (تحديد حصص الحليب) من العام
.4152
ترخيص الرعاية سنوي ،يتطرق للسنة المدنية (الميالدية) التي يتم إصداره خاللها ،ودون عالقة بموعد بدء سريانه.
خالل السنتين التاليتين ،وشريطة استيفاء المنتج الجديد لكافة المراحل المفصلة إلنشاء الحظيرة ،سيتم تعديل الحصة المخصصة
للمنتج الجديد في المزرعة العائلية بـ  511,111لتر في كل سنة ،وللمنتج الجديد في المزرعة التعاونية بمليون لتر في كل سنة،
لإلنتاج في إطار ترخيص الرعاية.
يجدر التوضيح أنه ليس باإلمكان تمديد ترخيص الرعاية ألكثر من تمديدين (فترتين) ،ولسنة واحدة في كل مرة.
مع بدء اإلنتاج في مزرعة المنتج الجديد ،سيتم تعديل حصة المنتج في المزرعة العائلية لتصل إلى  111,111لتر ،وحصة
المنتج في المزرعة التعاونية لتصل إلى  3.3مليون لتر ،لإلنتاج في مزرعة المنتج الجديد.
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