
                            

 بالغ

رُٔ   األععاصتضاجع ٔاإلٌتاجٔفضٚ ٌتٗجٛ قطاع الزٔاجَ يف ظن الصعٕبات اليت ٖؾّزِا 

، ععت ٔطاصٚ الفالحٛ ٔاملٕاصر املائٗٛ ٔالصٗز البخضٙ إىل إجيار احلمٕه املالئىٛ الهمفٛ

إلصالح الٕضع، ٔخاّصٛ وٍّا الضجٕع لمعىن بالضأٙ الفين لمٕطاصٚ عٍز تٕصٖز األّوّات ٔبٗض 

التفكٗػ، اإلجضاء الشٙ طاملا طالبت بْ يف العزٖز وَ جمغات العىن وع نّن األطضاف 

 .املعٍٗٛ

 فٗفضٙ 19ٔخاله إجتىاع المجٍٛ الٕطٍٗٛ لمىٍعٕوات الفالحٗٛ الغشائٗٛ املٍعكز بتاصٖذ 

، بارصت ٔطاصٚ الفالحٛ ٔاملٕاصر املائٗٛ ٔالصٗز البخضٙ بتكزٖي وكرتحاتّا حبضٕص 2016

ٔقز .  ٔممّثم٘ املٍّٛ الفالحٛ ٔاملٕاصر املائٗٛ ٔالصٗز البخضٙ ٔالتجاصٚ ٔالصٍاعٛصاءالغارٚ ٔط

 :مّت اإلتفام عمٜ اإلجضاءات التالٗٛ

إخضاع تٕصٖز األّوّات ٔبٗض التفكٗػ إىل صخصٛ تٕصٖز متٍح بعز األخشبالضأٙ  .1

 الفين ملصاحل ٔطاصٚ الفالحٛ ٔاملٕاصر املائٗٛ ٔالصٗز البخضٙ،

عمٜ التٕال٘ إىل أفضٖن ٔواٙ ٌٔتاج رجاج المخي ألؽّض واصؼ ٖات إوغتٕتكمٗص  .2

 ا،ط10.000َا ٔ ط10.000َٔ ا ط9.500َحزٔر 

 ومُٕٗ 50 لٗبمغ املدظُٔ اجلىم٘ حٕال٘  ومُٕٗ بٗضٛ إعتّالك15وٕاصمٛ خظُ  .3

 ،2016لؾّض صوضاُ بٗضٛ 

نضاؼ ؽضٔط الغع٘ لتطبٗل وكتضٗات ٌتاج ٔاإلعكٕر ضضٔصٚ تفعٗن العىن ب .4

، الّصارص ضىَ قضاص الغٗز ٔطٖض التجاصٚ لزٔاجَ ٔوٍتجاتّامماصعٛ جتاصٚ تٕطٖع ا

 ،2005 رٖغىرب 09بتاصٖذ 

 ، األوض املٍعي لكطاع الزٔاجَبإصزاصاإلعضاع  .5

 قطاع  املتزّخمني يف وزٌٖٕٗٛالغع٘ إىل تفعٗن اإلجضاءات املتدشٚ ملعاجلٛ ومّف .6

 ،الزٔاجَ

رعٕٚ اجملىع املّين املؾرتك ملٍتٕجات الّزٔاجَ ٔاألصاٌب لتخزٖز، وع األطضاف املعٍٗٛ،  .7

التزّخالت التعزٖمٗٛ املغتٕجبٛ لبمٕغ وغتٕٖات اإلٌتاج املشنٕصٚ، وع متهٍْٗ  

 .وَ التىٕٖالت الاّلطوٛ لمتٍفٗش

ُّ المجٍٛ الفٍٗٛ اإلعتؾاصٖٛ، اليت تعٍٜ مبتابعٛ ٌؾاط إٌتاج الّزٔاجَ ٔوٍتجاتّا،  عمىا ٔأ

عتتٕىل  تٕطٖع نىٗات األّوّات ٔبٗض التفكٗػ عمٜ املتزّخمني ٔحتزٖز تٕاصٖذ 

 .تٕصٖزِا، طبكا لربٌاوج تٕافك٘ ٖأخش بعني االعتباص وكرتحات نّن املعٍٗني



ٔقز القت اقرتاحات ٔطاصٚ الفالحٛ ٔاملٕاصر املائٗٛ ٔالصٗز البخضٙ، اليت مّت قبٕهلا ٔاالتفام 

، باعتباص (وضبُٕ ٔوشابح)حٕهلا بضّوتّا، إعتخغاُ مجٗع احلاضضَٖ، ٔخاصٛ ممّثمٕ املٍّٛ 

أُ إخضاع تٕصٖز األّوّات ٔبٗض التفكٗػ إىل صخصٛ تٕصٖز وَ اإلجضاءات اليت عٗىّهَ 

حتىا وَ إعارٚ التٕاطُ إىل املٍعٕوٛ، نىا عتىّهَ اإلجضاءات التعزٖمٗٛ املكرتحٛ وَ 

 .إٌكاس الٕضع احلال٘ ٔبالتال٘ احملافعٛ عمٜ آلٛ اإلٌتاج

ٌّّا عتغعٜ إىل تفعٗن ِشٓ اإلجضاءات، نىا تمتظً مبٕاصمٛ العىن  ِشا، ٔتؤّنز الٕطاصٚ أ

 .وَ اجن رعي  الكطاع ٔنّن املتزّخمني فْٗ


