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اليمن •  يف  ــة  ــي ــزراع ال التنمية 
والزراعة عموماً ما هو وضعها اآلن 

يف ظل العدوان والحصار؟
أقل مما  بوترية  اآلن تميش  الزراعية  التنمية   -
رغم  تسري  أنها  إال  الطبيعية  الظروف  يف  كانت  
اليمني  وللمزارع  البالد  عىل  والعدوان  الحصار 
لكنه  كانت خسائره  الصمود ومهما  دور كبري يف 
تمكن من مواصلة عملية التنمية الزراعية وتلبية 
احتياجات السوق رغم الظروف القاسية املتمثلة 
أسعارها  وارتفاع  النفطية  املشتقات  انعدام  يف 
فالعملية  التكاليف  من  وغريها  النقل  وتكاليف 
الزراعية تميش عىل قدم وساق ولكن بوترية أقل 
وهي تلبي االحتياجات الحالية وقد تأثرت بعض 
يتمكن  ولم  والحصار  العدوان  بسبب  املحاصيل 
الزراعية  املنتجات  تصدير  من  اليمني  املــزارع 
وحصار  حظر  من  بالدنا  عىل  يفرض  ما  بسبب 
إىل  توجه  الزراعية  املنتجات  كميات  وأصبحت 

السوق املحلية.
كبرية  خسائر  يتكبد  املــزارع  آخر  جانب  ومن 
للمواطن  الرشائية  القدرة  النخفاض  نتيجة 
بأقل  منتجاته  يبيع  أن  املزارع  فيضطر  اليمني 

األسعار لكنه مستمر ولم يتوقف .
أهمية •  لها  الزراعية  البحوث 

التنمية  أهــداف  تحقيق  يف  كبرية 
الحالية  توجهاتكم  أين  الزراعية 
بهذا الخصوص؟ وما هي أولوياتكم 

هنا؟
- البحوث الزراعية لألسف الشديد نظراً لتوقف 
متوقفه  شبة  السنوية  واالعتمادات  املوازنة 
من  أصناف  تطوير  نحو  ستكون  وتوجهاتنا 
البذور املقاومة للجفاف وذات اإلنتاجية العالية 
واملقاومة لألفات واألمراض الزراعية.. ونأمل أن 
تتمكن الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي 

من مواصلة دورها بالشكل الكامل.
ما هي أهم املشاكل التي أعاقت • 

وتعيق التنمية الزراعية يف اليمن؟
- اليمن بشكل عام قبل العدوان وبعد العدوان.. 
ما كان يعيق الوزارة أو الزراعة يف اليمن محدودية 
الدخل لدى املزارع التي لم تمكنه من رشاء اآلالت 
واملعدات الحديثة الالزمة إلحداث تنمية زراعية 
اإلنتاج  تكاليف  وتخفيض  اإلنتاجية  وللعملية 
أهم  من  وهي  املساحة  وحدة  إنتاجية  وزيــادة 
محدودية  اليمن  يف  الزراعي  القطاع  إشكاليات 

الدخل.
يقدم  لم  الزراعي  اإلرشاد  ربما  واليشء اآلخر 
العلمية  الرسائل  إليصال  املكثف  بالشكل 
إلنتاج  الحديثة  الزراعية  للتقنيات  الصحيحة 
املحاصيل باألساليب الحديثة وتصور الجوانب 
عدم  إىل  إضافة  الــزراعــي  املجال  يف  البحثية 
عىل  تعمل  التي  واملبيدات  األسمدة  استخدام 

زيادة اإلنتاج وتخفيض التكاليف واألهم من ذلك 
كله أن السيايس الزراعية لم تكن تنظر إىل الزراعة 
الزراعي  بنظرة متكاملة ولم يكن يرصد للقطاع 
عموماً الحوار واملالية الكافية لتمكينها من أداء 
أعمالها بالشكل الكامل ونحن نعلم أن الزرعة هي 
حجر االقتصاد األساسية ألي بلد، وبالدنا تعتمد 
الوطني  اقتصادها  يف  الزراعي  اإلنتاج  إىل  كلياً 
املحيل  الناتج  يف  الــزراعــي  القطاع  ومشاركة 
والزراعة  النفط  بعد  وهو  جــداً  كبري  اإلجمايل 

ستبقى املورد املتجدد للبالد.
بكل •  زراعـــي  بلد  أنــنــا  بــرغــم 

والجغرافية  الديمغرافية  املقاييس 
لكننا شعب ال نأكل مما تزرع؟ ملاذا 

برأيك؟
ألهمية  والرؤية  السياسات  لك  ذكــرت  كما   -
الزراعة لم تكن بالشكل املطلوب ولم يكن هناك 
توقع لدى القيادات السياسية السابقة بما يمكن 
أن يحصل لليمن وأهملت الزراعة ولم تعطى القدر 
املحاصيل  االهتمام وخاصة يف بعض  الكايف من 
االسرتاتيجية كمحصول القمح الذي تم الركون يف 
الحصول عليه إىل االسترياد وأهمل جانب إنتاجه 
عىل مستوى اقتصادي يف بالدنا برغم أن هناك 
إمكانية إلنتاجه عىل مستوى اقتصادي يف بالدنا 
برغم أن هناك إمكانية إلنتاجه بصورة مجدية إذا 

ما تم إدخال أساليب الري وامليكنة الحديثة.
وقعت •  بــالدنــا  أن  صحيح  هــل 

اتفاقيات بعدم زراعة الحبوب؟
زراعــة  بعدم  اتفاقيات  هناك  أن  أعتقد  ال   -
الحبوب إال أن سياسات بعض املنظمات الدولية 
كانت توجب عىل اليمن عدم التوسع بني زراعة 
املياه  عىل  الحفاظ  مربر  تحت  القمح  محصول 
املخاوف  هذه  استبدال  يمكن  وكــان  الجوفية 
الزراعية  والتقنيات  الــري  أساليب  بإدخال 
الحديثة التي كانت ستخفض من تكاليف اإلنتاج 

وتعمل عىل زيادة إنتاجية وحدة املساحة.
لتحقيق •  اآلن  املطلوب  هو  ما  إذاً 

تنمية زراعية حقيقية؟
الحقيقية  الزراعة  التنمية  لتحقيق  املطلوب   -

الزراعية  املحاصل  من  العديد  عىل  الرتكيز  أوًال 
مردود  وتحقق  الغذائي  األمن  لنا  تحقق  التي 
اقتصادياً كافياً وهناك عرشات إذا لم تقل مئات 
األصناف الزراعية تزرع وليس هناك حاجة كبرية 
وزارة  وتدخل  الزراعية  السياسات  تدخل  إىل 
الزراعة وهناك بعض املحاصيل التي بحاجة إىل 
تدخل والرتكيز عىل عملية إنتاجها فستتمكن من 
النهوض بالعملية الزراعية وتحسني دخل املزارع 
وتوفري احتياجاتنا بشكل كبري اقتصادياً بالنسبة 

للمزارع.
اكتفاء •  تحقق  أن  تستطيع  هل 

ذاتيا؟ وكيف؟
اكتفاء  فيها  أن تحقق  - هناك محاصيل يمكن 
الخضار  محاصيل  يف  ذاتياً  نكتفي  ونحن  ذاتياً 
وبعض محاصيل الفاكهة لكن يف املحاصيل أخرى 
الذاتي ويبقى  نطمع أن نزيد من نسب االكتفاء 
تنتج  أن  ويمكن  ذاتي  اكتفاء  بتحقيق  الطموح 
بالقدر الذي يحدث توازناً بني الحفاظ عىل املوارد 

املائية ودعم األمن الغذائي .
من •   %  90 ــورد  ــت ــس ت ــن  ــم ــي ال

الحبوب؟ أين سياسة الوزارة يف ما 
يتعلق بزراعة الحبوب؟

- اليمن تستورد أكرث من 9 %0 من الحبوب فنحن 
نستورد ما بني 92-96 % من احتياجاتنا من مادة 
وتوجهات  الحبوب  من   %  90 ــوايل  وح القمح 
الثورية  اللجنة  قامت  قد  املجال  هذا  يف  الــوزارة 
العليا عام 2016م بإنشاء املؤسسة العامة لتنمية 
وإنتاج الحبوب وقد بدأت أعمالها وهي اآلن تعمل 
يف  الحبوب  محاصيل  كزراعة  وساق  قدم  عىل 
بعض املحافظات اليمنية وستعمل املؤسسة عىل 
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من احتياجاتنا من 
محاصيل الحبوب وخاصة القمح.. ولدى الوزارة 
طريق  عن  أنفسهم  املزارعني  نحو  آخر  توجه 
األمطار  مياه  من  لالستفادة  الزراعي  اإلرشــاد 
وزراعة كل شرب من أراضيهم بمحاصيل الحبوب 
ما  أشد  يف  اآلن  نحن  الذي  الغذائي  األمن  لدعم 

نكون بحاجة إىل تعزيزه.
يف •  طموحة  مشاريع  عن  سمعنا 

مجال زراعة الحبوب.. هل باإلمكان 
أو  املشاريع  عن هذه  لنا  تكشفوا  أن 

التوجهات؟
تتباها  التي  املشاريع  هي  سابقاً  ذكرت  كما   -
وهي  الحبوب  وإنتاج  لتنمية  العامة  املؤسسة 
من  تتمكن  أن  لها  ونتمنى  اآلن  أعماال  تمارس 

تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها.
اإلنتاج •  بزيادة  مطالبون  أنتم 

النباتي واستغالل املوارد الطبيعية 
املحلية  االحتياجات  تغطية  بهدف 
من  أنتم  أيــن  املحسنة  البذور  من 

ذلك؟
- نحن اآلن عرب املؤسسة العامة إلنتاج البذور 
بما  املحسنة  الــبــذور  بإنتاج  نقوم  املحسنة 
يتناسب مع السعات التخزينية للمؤسسة وتقوم 
من  الجودة  ذات  األصناف  بعض  بــرشاء  أيضا 
لفرز  الالزمة  العمليات  بعض  واجراء  املزارعني 
الحبوب الجيدة بغرض إكثار كمية البذور الالزمة 
محاصيل  مجال  يف  وخاصة  الزراعية  للعملية 
والرشكة  املؤسسة  تتمكن  أن  ونتمنى  الحبوب 
العامة إلنتاج بذور البطاطس من زيادة سعتهما 
كميات  إلنتاج  اإلنتاجية  وطاقتهما  التخزينية 
أكرب مما هو موجود اآلن وهذا هو توجه قائم لدى 
الوزارة لزيادة قدرتهما اإلنتاجية لتوفري البذور 
من  هذا  املزارعني  من  ممكن  عدد  ألكرب  املحسنة 
جانب الحكومة وبالنسبة للمزارع سنقوم بتقديم 
البذور املحسنة  عمليات اإلرشاد إلظهار أهمية 
واختيار البذور الجيدة وكثري من املزارعني لديهم 

الخربة الكافية الختيار البذور.
ماذا عن تفعيل إجراءات الحجر • 

النباتية  ــرثوة  ال وحماية  النباتي 
سياستكم  هي  وما  اآلفات  خطر  من 
تــداول  تنظيم  بخصوص  الراهنة 

املبيدات؟؟
قطاع  وكيل  تسأل  أن  بإمكانك  السؤال  هذا   -
مكافحة  بعمليات  املختص  الزراعية  الخدمات 
لتداول  بالنسبة  وكذلك  والــحــرشات  ــات  اآلف

املبيدات.

بخصوص التسويق الزراعي ما • 
هي املعوقات التي تواجهونها اآلن؟
عامني  قبل  ثم  الزراعي  للتسويق  بالنسبة   -
الالزمة  والضوابط  باإلجراءات  الئحة  إصدار 
الزراعية  املنتجات  تسويق  عمليات  لتنظيم 
الزراعية،  املنتجات  وتصدير  استرياد  وعمليات 
القائمني  الالئحة أصدرت من قبل حكومة  وهذه 
اآلن  حتى  تفعل  لم  الشديد  ولألسف  باألعمال 
بضبط  املــزارع  دخل  من  تحسن  أن  يمكن  وكان 
للمستهلك  توفر  وأيــضــا  التسويق  عملية 
الذي يتناسب مع  أو السعر  احتياجاته بالقيمة 

جودة املنتج ومع األسف لم تفعل.
ما الذي يعيق تفعيلها؟• 

- سياسات وأشخاص معينون ال يمكن ذكرها 
اآلن.

صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي • 
والسمكي، أين هذا الصندوق هل ما 

يزال قائماً؟
- الصندوق ما يزال قائماً ويواجه بعض املشاكل 
املتمثلة يف الحصول عىل موارده املالية فقد كان 
سابقاً يتحصل عىل ريال بعد كل لرت ديزل وبعد 
أصبح  النفطية  املشتقات  أسعار  تعويم  تم  أن 
كان  سابقاً  ألنه  صعبا  املورد  هذا  عىل  الحصول 
يحصل عليه من رشكة النفط اليمنية واآلن تقوم 
مصلحة الجمارك بأخذ هذا املورد ولم يعد بالقدر 

الكايف.
- وهناك التزامات كثرية عىل الصندوق إضافة 
إىل شحة املوارد وهو حالياً غري قادر عىل تلبية 
وآلية  الظروف  تتحسن  أن  وتتوقع  التزاماته، 
كما  عمله  إىل  ويعود  الصندوق  ملوارد  التحصيل 
كان وهو اآلن متوقف جزئياً كون حساباته مغلقة 
الجهات  متابعة  إىل  بحاجة  له  التابعة  واملــوارد 

املختصة.
ما هي خطة الوزارة يف تشجيع • 

الخاصة  الزراعية  االستثمارات 
التسويق  مــجــال  يف  والتعاونية 
والتصنيع  الـــصـــادرات  ــــداد  وإع

الغذائي؟

عىل  تشد  الوزارة  الغذائي  للتضيع  بالنسبة   -
أيدي القطاع الخاص يف االستثمار يف هذا الجانب 
خاصة وأننا نستورد بمئات املاليني من الدوالرات 
محليا،  تصنيعها  ويمكن  مصنعة  غذائية  مواد 
لالستثمار  املستثمرين  جميع  تدعو  ــوزارة  وال
املصنوعات  أو  املنتجات  وإنتاج  الجانب  هذا  يف 
وإذا  الزراعية  املنتجات  من  الخام  موادها  التي 
ما تمكنا من إنتاج مثل هذه املصنوعات ستوفر 
مئات املاليني من الدوالرات مما يذهب لالسترياد 
من  محلياً  نصنعه  بما  ذاتياً  نكتفي  أن  ويمكن 
الوزارة  لالستثمار  وبالنسبة  الغذائي..  التضيع 
يف  لالستثمار  العامة  الهيئة  مع  لذلك  تنسق 
مجاالت كثرية يف القطاع الزراعي هي بحاجة إىل 
مستثمرين كتصنيع عصائر األعناب بدًال من أن 
تذهب بأسعار منخفضة خاصة عندما يكون هناك 
يف  وكذلك  الحصاد  موسم  يف  اإلنتاج  يف  فائض 
األسمدة بإقامة مصانع أسمدة وتصنيع املبيدات 
والتمور  البطاطس  بذور  وإنتاج  البذور  وكذلك 
مجاالت  وهناك  وغريها  والعسل  النب  وتصدير 

كثرية يمكن االستثمار فيها.
التنمية •  ســيــاســات  ــن  ع ـــاذا  م

الزراعية يف مجال الرثوة الحيوائية، 
هل يمكن أن نكتفي ذاتيا من اللحوم 

واأللبان واألجبان الخ؟
من  نعاني  الحيوانية  الــرثوة  مجال  يف  نحن   -
قلة األعالف وارتفاع أسعارها وخاصة األعالف 
املركزة ونحن يف وزارة الزراعة نتمنى أن نتمكن 
من أوًال تقديم خدمات تحصني لعرشات املاليني من 
املوايش وأن نتمكن من تقديم الخدمات اإلرشادية 
للمزارعني حول كيفية التغذية السليمة للموايش 
ومشتقاته  والحليب  اللحوم  من  اإلنتاج  وزيارة 
وهناك توجه لتكثيف العملية اإلرشادية وزيادة 
إنتاجية هذه الرثوة ومنع ذبح صغار الحيوانات 
كونه بؤدي إىل خسائر كبرية يف املوارد الحيوانية 
ويؤثر عىل األمن الغذائي للبالد فيدال من إنتاج 
يتم  الصغار  ذبح  الطريقة  بهذه  طن  ألف   100
إنتاج 30 ألف  طن والوزارة تسعى ملنع ذبح صغار 

الحيوانات وكذلك اإلناث لزيادة اإلنتاج.
موسم •  عىل  مقبلون  نحن  أخرياً 

استعدادات  هي  ما  جديد؟  زراعي 
الوزارة الستقبال املوسم الجديد؟

لهذا  الالزمة  اإلرشادية  الربامج  تعد  ــوزارة  ال
بدايتها  من  اإلنتاجية  العملية  ملواكبة  املوسم 
التذكري  إىل  بحاجة  هم  الذين  املزارعني  وتوجه 
وكون هناك مزارعني ليس لديهم الخربة الكافية 
كما  الزراعي  اإلرشــاد  من  يستفيدوا  أن  بد  فال 
تسعى الوزارة لتوفري أكرب قدر من البذور الالزمة 

للعملية اإلنتاجية.

ــاق وإن كانت بوترية أقل مما كانت يف الظروف الطبيعية أكد  ــيل الفضيل وكيل قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والري أن العملية الزراعية تميش عىل قدم وس ــدس ع املهن
ــتقات النفطية وارتفاع  ــائر الكبرية واملصائب التي يتعرض لها نتيجة النعدام املش نتيجة للعدوان والحصار إال أن للمزارع اليمني دورا كبريا يف الصمود برغم الخس

ــات الزراعية الخاطئة كانت  ــريا إىل أن ضعف املوارد وقلة اإلمكانيات إضافة إىل السياس ــعارها مع تكاليف النقل وانخفاض القدرة الرشائية للمواطن اليمني مش أس
ــرتاتيجية  تمثل عائقاً مهما يف عملية التنمية الزراعية يف اليمن حيث أهمل القطاع الزراعي ولم يعط القدر الكايف من االهتمام خاصة يف بعض املحاصيل االس
ــات التي كانت تفرضها بعض  ــبه كيل، مضيفاً: إن  بالدنا لم توقع اتفاقيات بعدم زراعة الحبوب إال أن السياس ــكل ش ــترياده بش كمحصول القمح الذي يتم اس
ــث أن املطلوب اآلن لتحقيق نهضة زراعية حقيقية  ــع يف زراعة محصول القمح تحت مربر الحفاظ عىل املياه كانت موجودة حي ــة بعدم التوس ــات الدولي املنظم
وأمن غذائي الرتكيز عىل العديد من املحاصيل الزراعية كالحبوب وأخرى ذات مردود اقتصادي فعال..كما أن الدولة تتوجه اآلن نحو تشجيع زراعة الحبوب 

واملحاصيل النقدية بهدف دعم االقتصاد الوطني.
ذلك كله وتفاصيل أشمل وأوسع حول القطاع الزراعي ومشاكل التنمية الزراعية يف اليمن تأتي يف سباق الحوار التايل.. اقرأوا التفاصيل:

حاورة/

أحمد المالكي

موارد صندوق تشجيع 
اإلنتاج الزراعي والسمكي 

توقفت بعد تعويم 
املشتقات النفطية

مشاركة القطاع 
الزراعي يف الناتج 

اإلجمايل املحلي كبرية 
وتأتي بعد النفط

90-96 % من الحبوب والقمح 
يتم استريادها من الخارج

وكيل قطاع التنمية الزراعية المهندس علي الفضيل لـ"ٹ":

ــــة القمح ــي زراع ــع ف ــوس ــت ـــدم ال ــب عــلــى الــيــمــن ع ــوج ــت ت ــان ــة ك ــي ــدول ــات الــمــنــظــمــات ال ــاس ــي ــــة القمح¶ س ــي زراع ــع ف ــوس ــت ـــدم ال ــب عــلــى الــيــمــن ع ــوج ــت ت ــان ــة ك ــي ــدول ــات الــمــنــظــمــات ال ــاس ــي ¶ س
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فيما بلغت الزيادة يف أسعار المواد الغذائية أكرث من 20 %:غرفة األمانة تدعو الجهات الحكومية لتقديم التسهيالت ألعضاء  شعبة املرأة املنتجةغرفة األمانة تدعو الجهات الحكومية لتقديم التسهيالت ألعضاء  شعبة املرأة املنتجة

"الصناعة والتجارة" تحذر التجار من التالعب 
واالحتكار بالسلع األساسية واالستهالكية

حذرت وزارة الصناعة والتجارة قطاع التجارة الداخلية جميع تجار 
املواد الغذائية والباعة يف جميع محافظات الجمهورية بعدم التالعب 
باملواد األساسية وغريها من املواد االستهالكية أو احتكارها أو املغاالة 
ــأن  ــا وذلك وفقا للقانون رقم 46لعام2008م بش ــعار أو إخفائه يف األس
ــة  ــجيع املنافس ــتهلك والئحتة التنفيذية وعىل قانون تش حماية املس
ومنع االحتكار والغش التجاري رقم 19لعام99م والئحته التنفيذية..

ــه محافظي  ــخة من ــىل نس ــورة" ع ــت "الث ــم حصل ــت يف تعمي ..ودع
ــة  ــوم مكاتب الوزارة يف املحافظات إىل ممارس ــات ومدراء عم املحافظ
ــماح  ــني والتعليمات وعدم الس ــذ القوان ــة يف تنفي ــم الكامل صالحياته
ــني بالتالعب بأقوات املواطنني وموافاة الوزارة بما تم اتخاذه  للمخالف
ــك ملا فيه  ــات التموينية وذل ــني واملخالف ــال املخالف ــن إجراءات حي م
ــعر رصف الدوالر  الصالح العام..وأوضحت الوزارة انه نظرا لهبوط س
ــية والذي  ــواد الغذائية األساس ــعار امل ــم يالحظ تراجع يف زيادة أس ل
ــلع  ــعار البيع للس ــتواه أكرث من 20 % وعليه يجب تخفيض أس بلغ مس
ــياب السلع للمحافظات بالكميات  الغذائية وتوفريها والرتحيل وانس

الكافية وبصورة مستمرة.

العاصمة  بأمانة  الصناعية  التجارية  الغرفة  قالت 
الرامية  اإلجــراءات  من  مجموعة  تنفيذ  تعتزم  إنها 
يف  املنتجات  والنساء  األعمال  سيدات  لحصول 
من  واإلعفاءات  التسهيالت  من  حزمة  عىل  املجتمع 
املشاريع  أنشطة  تشجيع  بهدف  الحكومية  الجهات 
الصغرية واملتوسطة ذات البعد النسائي وبما يعزز من 

ديمومتها وتمكينها االقتصادي.
وخالل اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة لشعبة 
محمد  حسن  أكد  صنعاء  بالعاصمة  املنتجة  املرأة 
الغرفة  حرص  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس  الكبوس 
واهتمامها  املجاالت  جميع  يف  املنتجة  املــرأة  عىل 
بتشجعيها بما يسهم يف تمكينها اقتصاديا وتأهيلها 
لاللتحاق بالسوق وتسويق منتجاتها بالشكل األمثل .
كما أشاد الكبوس بدور املرأة املنتجة الفاعل يف رفد 
السوق باملنتجات املحلية ملنافسة السلع  املستوردة 
لالرتقاء باالقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة 

خدمة  تقدم  للنساء  اإلنتاجية  املشاريع  أن  ،مؤكدا 
املجتمع   عىل   بالفائدة  وتعود  الوطني  لالقتصاد 
إمكانياتها  استغالل  تم  إن  نمو  قاطرة  واعتربها 

بفاعلية. 
رئيس  نائب  صالح  محمد  محمد  قال  جانبه  من 
الصناعية  التجارية  الغرفة  إن  الغرفة  إدارة  مجلس 
بأمانة العاصمة لن تتوانى عن دعم املرأة املنتجة يف 
شتى مجاالتها وذلك بإقامة املهرجانات والبازارات 
تسويقها  بغرض  أعمالهن  تعرض  التي  واملعارض 
السوق  يف   التمكني  لهن  يحقق  وبما  منظمة  بصورة 

التجاري املحيل .
ولم يقترص دعم قيادة الغرفة للمرأة املنتجة عند هذا 
الحد فقد أكد خالد عيل العلفي مدير عام الغرفة سعي 
األعمال  لسيدات  تسهيالت  عىل  للحصول  الغرفة 
الرضائب  من  كل  من  املجتمع  يف  املنتجات  والنساء 
من  وغريها  والتجارة  الصناعة  ووزارة  والجمارك 

الجهات االيرادية.
لسيدات  سار  تخفيض  منح  يف  الغرفة  لدور  ولفت 
األعمال يف االشرتاكات ورسوم العضوية بالغرفة يصل 

إىل 50 % ، وأن الغرفة وضعن خطة لحصول سيدات 
يف  تخفيضات  عىل  واملنتجات  والرياديات  األعمال 
األسماء  وتسجيل  التجاري  السجل  قطع  رســوم 
ومكاتبها  والتجارة  الصناعة  وزارة  من  التجارية 
بسهولة  التجارية  بأنشطتهن  بدءهن  يف  يسهم  بما 
ويخفف عنهن األعباء والرسوم الباهظة لبدء النشاط 

يف السوق بشكل رسمي منظم .
املرأة  إيمان معجم  رئيس شعبة  الدكتورة   وكانت 
أشادت  قد  والصناعية  التجارية  بالغرفة  املنتجة 
بالدور الكبري التي تقوم به الغرفة التجارية والصناعية 
بشكل  والعمل  بها  واالرتقاء  املنتجة  املرأة  لتمكني 
املنتجة  املرأة  تواجه  التي  الصعوبات  وتذليل  منظم 
والرضائب  التجاري  السجل  من  سواء  أعمالها  يف 
والتجار املوردين للمواد الخام وإيصال صوت املرأة 
الرسوم  من  إلعفائها  الرضائب  ملصلحة  املنتجة 
الجمركية مبدئيا حتى تمكينهن بشكل فعال يف سوق 
والفعاليات  للمؤتمرات  الغرفة  تنظيم  كذلك  العمل 
واملعارض التي من كونها تتيح للمرأة املنتجة العمل 

أكرث وبشكل منظم.

كتب/ أحمد الطيار 


