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إعفاء الموظفين من ضرائب 
المرتبات بنسبة 50 ٪

- بدأتم من شهر يناير الجاري في تنفيذ 
قانون ضرائب الدخل.. ما أبرز اإليجابيات التي 

حملها هذا القانون عن سابقه؟
يبية  لضر ا نين  ا لقو ا مة  منظو تعتبر   -
الجديدة سواًء أكانت في مجال الضريبة العامة 
على المبيعات أو ضرائب الدخل، من أحدث 
اتبعت أحدث  الضريبية، ألنها  التشريعات 
منهجية وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.. 
وتركزت هذه المنهجية التي يقوم عليها قانون 
ضرائب الدخل في بالدنا على ترسيخ مبدأ 
االمتثال الطوعي للمكلفين نحو تنفيذ القوانين 
الضريبية وااللتزام بأحكامها بصورة ذاتية نابعة 
من المكلف نفسه، باعتباره المسؤول األول عن 
تحديد واحتساب الوعاء الضريبي وتوريدها الى 

اإلدارة الضريبية المختصة.
طبعًا هذا النظام ألول مرة توجد له نصوص 
وأحكام في قانون ضرائب الدخل وقانون 

الضريبة العامة على المبيعات.
هذا النص لم يكن موجودًا في قانون ضرائب 
الدخل السابق، حيث إن نظام الربط الذاتي 
غيَّر منهجية التعامل ما بين اإلدارة الضريبية 
والمكلفين وسوف يعمل على إعادة العالقة 
القائمة بينهم على أساس الثقة بين الطرفين.

انخفاض وارتفاع
-  ما الفائدة التي سيعود بها قانون ضرائب 
الدخل على موظفي الجهاز اإلداري للدولة 

مدنيين وعسكريين؟
- في ظل تطبيق قانون ضرائب الدخل حدثت 
تخفيضات كبيرة في نسبة الضريبة عما كانت 
عليه في القانون السابق، طبعًا هذه التخفيضات 
ستعود بالنفع على الموظفين سواًء في الجهاز 
اإلداري للدولة أو القطاعين العام والمختلط 
والقوات المسلحة واألمن أو العاملين في القطاع 
الخاص.. حيث انخفضت أعلى نسبة لضريبة 

الدخل إلى 15% في القانون الحالي مقارنة 
بـ20% في القانون السابق، وارتفع حد اإلعفاء 
السنوي من ثالثة آالف في القانون السابق الى 
عشرة آالف في القانون الجديد، كذلك ارتفعت 
قيمة الشرائح، فعلى سبيل المثال الموظف 
الذي راتبه عشرين ألفًا سيدفع ضريبة ألف ريال 
فقط، في حين كان بموجب القانون السابق 

يدفع ألفي ريال بنسبة %20..

زيادة مباشرة
 هل هناك شرائح أو فئات في القانون؟

- ليس هناك فئات، وإنما شريحة واحدة، حيث 
إن الموظف الذي يتقاضى راتب 22 الف ريال 
فإن  العشرة اآلالف االولى من الراتب معفية 
من الضريبة، والثانية تخضع للضريبة بنسبة 
10% فقط، ومــا زاد عن عشرين ألــف ريال 
يخضع لضريبة 15%، أي نسبة الضريبة على 
الدخل - االجور والمرتبات- انخفضت 50% عما 
كانت عليه في السابق..هذه النسبة الضريبية 
ستعود بزيادة مباشرة في مرتبات الموظفين 
والعسكريين والتي كانت في السابق تخصم 

كضريبة دخل من المرتبات..

مزايا وامتيازات
- وماذا عن اإليجابيات التي حملها القانون عن 

ضريبة األرباح؟
- كذلك ضريبة األرباح انخفضت من 35% في 
القانون السابق الى 20% في القانون الجديد، 
وهناك معدالت مختلفة في ضريبة االرباح، حيث 
إن المعدل ينخفض الى أقل من20% وتصل 
نسبة الضريبة فيه الى نسبة 15% بصورة 
دائمة ومستمرة للمشاريع االستثمارية التي 
يصل رأس مالها الى ثالثة ماليين دوالر، ويكون 

لديها مائة عامل من العمالة اليمنية.
ـــا المشرع  وهــذه االمــتــيــازات التي أورده

في قانون ضرائب الدخل، هدفها تشجيع 
االستثمارات وتحفيز المستثمرين وأربــاب 
على  رية  االستثما لمؤسسات  وا لمنشآت  ا
تشغيل األيادي العمالة اليمنية من أجل القضاء 
على البطالة، فضاًل عن أن هذا التخفيض هو 

تعويض مباشر عن إلغاء الحوافز التي كانت 
ممنوحة في قانون االستثمار، بل ان االمتيازات 
التي منحها قانون ضرائب الدخل تفوق بكثير 
االمتيازات التي كان قانون االستثمار يمنحها 
للمستثمرين، كما ان المؤسسة االستثمارية 
ستحقق حالة استقرار في نسبة الضريبة التي 
تدفعها سنويًا لإلدارة الضريبية، باإلضافة الى 
أن هناك جملة من االمتيازات تضمنها القانون 
فيما يتعلق بالمشاريع والمنشآت االستثمارية 
التجارية المختلفة، في مسألة االهالك ألصول 
المشروع حيث أعطى نسبة جديدة لم تكن 
موجودة في القوانين السابقة، إذ أن القانون 
يعطي المستثمر صاحب المؤسسة التجارية 
عند استخدام أصول المشروع خصم نسبة %40 

من قيمة أو تكلفة أصول المشروع المستخدمة 
ــواًء أكانت جديدة أو  القابلة لالستهالك س
مستعملة، وهذه النسبة يعتبرها القانون من 
النفقات التي ستنزل مباشرة وال تؤخذ عليها 

ضريبة.
 هذا باإلضافة الى ان هناك مزايا بالنسبة 
لتوظيف العمالة اليمنية، أعطاها القانون 
كحافز جديد للمنشآت التي تقوم بتوظيف 
عمالة جديدة، وهي عبارة عن خصميات تضاف 
للخصميات التي كان يمنحها القانون السابق.. 
أي أنه من حق أية منشأة وظفت كل سنة عمالة 
يمنية جديدة ان تخصم االجور والمرتبات التي 
دفعتها لهؤالء العمّال بالكامل، باالضافة الى 
50% في السنة االولى، و40% في السنة الثانية، 
و30% في الثالثة، و20% في الرابعة، و10% في 
السنة الخامسة.. هذا خصم اضافي في القانون 
يعمل على تحفيز المنشآت االستثمارية على 

استيعاب وتوظيف العمالة اليمنية.

مصداقية
 - إذًا ما الهدف أو الغاية التي ترمي اليها اإلدارة 
الضريبية خاصة وأن القانون يخفض نسبة 

الضريبة، وبالتالي ستخفض العائدات؟
- صحيح أنه على المدى القصير سيكون 
هناك تأثيرات على األوعية الضريبية، ألن 
نسبة التخفيض التي نص عليها القانون الجديد 
كبيرة جدًا - من نسبة 35-20%، لكن المؤمل 
على المدى البعيد انه سيكون هناك مصداقية 
في االفصاح الضريبي عن األوعية الضريبية، 
ألن معدل الضريبة في القانون السابق كانت 
مرتفعة، وبالتالي تدفع بالمكلفين الى إخفاء 
األوعية الضريبية وتحفيز المكلفين على التهرب 
الضريبي.. وتخفيض نسبة الضريبة واتباع 
آلية القوانين الضريبية الجديدة ستفصح عن 
األوعية الضريبية، وبالتالي سيتم تغطية الفارق 

في الفترة المقبلة..
معادلة مهمة

 لكن المكلف يتحاشى اإلفصاح عن حقيقة 
ضريبته خوفًا من بطش اإلدارة الضريبية؟

- القوانين الضريبية الجديدة حدت من مسألة 
االحتكاك المباشر الذي كان قائمًا بين اإلدارة 
الضريبية والمكلفين.. إذ أن القوانين السابقة 
كانت تنص على أن كل إقرار ضريبي يقدم 
لإلدارة الضريبية من قبل المكلف البد أن يخضع 
للمراجعة من اإلدارة الضريبية، هذا النص خلق 

كل هذه الهوة بين اإلدارة الضريبية والمكلف.
لكن اآلن في ظل القانون الجديد أصبح 
المكلف هو المسؤول عن تحديد الضريبة، وهو 
المسؤول عن تقديم اإلقــرار وايضًا مسؤول 
عن توريدها، واإلدارة الضريبية ملزمة بقبول 
هذا اإلقرار، مقابل مسؤولية المكلف عن صحة 
البيانات التي وردت في إقــراره.. ومنظومة 
القوانين الضريبية تتطلب من اإلدارة العمل 
على تغيير منهجية وعقلية تعامل موظف 
اإلدارة الضريبية والمكلفين ايضًا، فضاًل عن 
تغيير الوثائق والنماذج والبيانات الضريبية.. 
أي أننا بحاجة الى مصداقية االفصاح باألوعية 
الضريبية من قبل المكلف يقابله من اإلدارة 
الضريبية عدالة المعاملة وكفاءة التنفيذ، وهذه 

المعادلة مهمة جدًا في األداء الضريبي.

372 مشروعًا بأكثر من 6 مليارات

شبوة.. طفرة في مشاريع البناء والتنمية
> شهدت محافظة 
ــعــام  ـــالل ال ــوة خ ــب ش
2009م تنفيذ حوالي 
372 مشروعًا تنمويًا وخدميًا 
مليارات   6 بـــ تكلفتها  تقدر 
ــال.. وتأتي  ونصف المليار ري
هذه المشاريع لتعبر عن وفاء 
حكومة المؤتمر الشعبي العام 
ألبــنــاء شــبــوة، كما تعبر عن 
حرص دولة الدكتور علي محمد 
مجور- رئيس مجلس الوزراء- 
على تعويض أبناء شبوة عن 
سنوات الحرمان التي عانوا 
ــان الحكم الشمولي  إب منها 
للحزب االشتراكي.. وهاهي 
ــــام وخـــالل عــام تلجم  األرق
ألسنة الحاقدين وقد توزعت 

على مختلف المجاالت واحتل 
مجال التربية والتعليم الصدارة 
بـ128 مشروعًا تضمن التوسع 
في بناء المدراس القائمة وبناء 
ــدارس جديدة وغيرها من  م
المشاريع التي تصب في تطوير 
التعليمية بمحافظة  العملية 
شبوة بشكل عـــام.. وقــدرت 
مليونًا   42 و بمليار  لتكلفة  ا

و345 ألف ريال.
تلتها مشاريع المياه والبيئة 
حيث تم تنفيذ 72 مشروعًا 
على مستوى مديريات شبوة 
 58 بتكلفة بلغت مليارين و

مليونًا و174 ألف ريال.
كما حظيت محافظة شبوة 
بتنفيذ 67 مشروعًا في مجال 

الــزراعــة والـــري، والمشاريع 
التي تصب في حماية األراضي 
ــة وإعــــادة تأهيلها  ــزراعــي ال
ــــادة تأهيل  واصــالحــهــا واع
سواقي المياه وقنوات الري 
وقدرت التكلفة بـ384 مليونًا 

و676 ألف ريال.
وفــي مجال الصحة العامة 
والسكان تم تنفيذ 32 مشروعًا 
في بناء وتجهيز المستشفيات 
ووحــدات صحية وغيرها من 
المشاريع بتكلفة بلغت 218 

مليونًا و661 ألف ريال.
أما في مجال الطرق وتحسين 
مدينة شبوة فقد تم تنفيذ 23 
مشروعًا بتكلفة مليار و693 

مليونًا و402 ألف ريال.
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> الحمد هلل الذي اليحمد على مكروه سواه 
في يوم الخميس الموافق2010/12/30م في 
يوم مشهود ودعت اليمن قيادًة وحكومًة وشعبًا 
أحد قادتها المخلصين الميامين ذلك القائد الوفي 
لوطنه وقيادته وأمته اللواء الركن طيار / محمد ضيف 

اهلل محمد- رحمه اهلل- وأسكنه فسيح جناته.
في ذلك اليوم اصطف خلف عربة المدفع التي 
تحمل جثمانه الطاهر قائد وزعيم األمة المشير / 
علي عبداهلل صالح ومعه كل قادة الدولة والحكومة 
ومجالسها القضائية العليا والنواب والوزراء والشورى 
وقادة القوات المسلحة بمختلف تشكيالتها وفروعها 
ــذي تمثلت فيه كل الوحدات  ــرس الشرف ال وح
العسكرية بمختلف تشكيالتها ومدارسها أمام 
عربة المدفع التي تحمل جثمان الفقيد اللواء الركن 
طيار محمد ضيف اهلل محمد وفرق الموسيقى التي 
تعزف األلحان الجنائزية العسكرية وحملت األوسمة 
والنياشين الذين مثلوا أروع مشهد في مهابة 
لحظات الوداع بعد الصالة عليه في جامع العرضي 
خرج الموكب الى ميدان السبعين وقد اغلقت كل 
الشوارع والميادين لتستقبل هذا الموكب الجنائزي 
المهيب آالف من محبي وزمالء الفقيد والذين اصروا 
على اقامة الصالة الثانية عليه في ميدان السبعين 
الذي كان الفقيد احد الرجال الذين كانوا يقودون 
طائراتهم المقاتلة المج 21 وينطلقون بها من 
هذا الميدان ليدافعوا بها عن الثورة والجمهورية 
وصد أعداء الثورة ليثبت هذا الميدان أنه ايضًا يجب 
أن يكون له نصيب في توديع هذا القائد االنسان 
الذي عرفه في مراحل الدفاع عن الثورة وما ان 
تمت الصالة الثانية عليه في ميدان السبعين توجه 
الموكب إلى مثواه األخير في مقبرة الشيخ عبداهلل 
ليستقبله آالف من األحبة القادمين من كل مكان 

الذين أصروا على اقامة الصالة الثالثة عليه .
نعم انه لموكب ووداع مهيب للعزيز الراحل وانه 
لشرف لنا نحن اخوانك وزمالئك ومحبيك أن نشهد 
هذا الموكب الذي عبر عن الوفاء الوطني الصادق 
مع المخلصين من أبناء اليمن وقد كان في مقدمة 
الموكب القائد زميلك وأخــوك الوفي معك ومع 
كل الشرفاء ابن اليمن البار المشير علي عبداهلل 
صالح)حفظه اهلل( وأطال عمره ليظل رمزاًً أبيًا يحفظ 

الوفاء ويرد الوفاء ألهله.
فوداعًا أيها الراحل العزيز يا من تركت فينا تلك 
االبتسامة المعهودة منك التي التحمل غاًل والحسدًا 
ألحد أيًا كان والتي كانت هي صفتك في التواضع 
في احترام اآلخرين في حب الوطن وثورته ونظامه 
الجمهوري ووحدته المباركة ، ان ما حباك اهلل به من 
حب واحترام على ظهر الدنيا وفي قلوب كل أبناء 
الوطن لهو أجدر أن يحباك به في جنات الخلد مع 

االنبياء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا .
نعم ايها الراحل العزيز ان ما زرعته من حب واحترام 
في نفوسنا سيظل يرافقنا ما حيينا فأنت الذي 
جسدت كثيرًا من القيم والمبادئ في نفوس محبيك .

لقد خسرك الوطن كعلم وقائد ومواطن صالح كنت 
تعمل بهدوء وصمت بعيدًا عن حب الظهور.. كانت 
أعمالك يشهدها الشرفاء أمثالك أيها العزيز الراحل.. 
لقد عرفناك شامخًا أبيًا معتزًا بنفسك وبما تقدمه 
من جهود جبارة في كل ما اسند إليك من مهام ولم 
نرَ يومًا عليك مظاهر التفاخر والكبرياء وكما يعملها 
الكثيرون بل لقد عرفك المواطن البسيط وأنت 
تواسيه وتحل مشاكله متسترًا بذلك ال مرائي قاصدًا 
وجه اهلل وحب الخير ، زاهدًا بأطماع الدنيا لم تأخذ 

حق أحد ولم تعين على ظلم ولم تكسر خاطر أحد .
أيها العزيز الراحل ان من كانت تلك صفاته في 
الدنيا فهي صفاته في اآلخرة.. أيها الحبيب يامن 
ترك هذه الدنيا الزائفة وذهب في رحاب ربه الى دار 
االحسان والجزاء والخلود لك منا كل الوفاء فذكراك 

خالدة في نفوسنا أبدًا ألنها ذكرى طيبة .
أيها العزيز الراحل لقد كان حزننا عليك كبيرًا فقد 
كان فراقك صعبًا لم تحتمله نفوسنا ألنك تركت 
فراغًا كبيرًا في المساحة التي كنت تتربع عليها بين 
ظهرانينا ، لكننا تأملنا ومعنا اآلالف من محبيك ذلك 
المشهد والوداع المهيب لرحيلك فكان عزاؤنا كبيرًا 
بعد أن خفف من حزننا حب الناس لك.. فزاد افتخارنا 
واعتزازنا بك حيًا وميتًا لك الجنة والغفران يا فقيدنا 
العزيز.. ونسأل اهلل أن يسكنك مع االنبياء والشهداء 
والصالحين في عليين وحسن اولئك رفيقًا.. انا هلل 

وانا اليه راجعون .
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« صدق اهلل 

العظيم
مفتقدك/
محمد ناصر العامري
محافظ محافظة البيضاء

 عبر مشائخ ووجــهــاء وأعــيــان وأبناء 
ــع عن ارتياحهم  ــان األرب مديريات ردف
لعودة األمن واالستقرار مجددًا إلى مديرية 
الحبيلين في ضوء تواجد قوات األمن وأداء مهامها 
الوطنية على أكمل وجه في التصدي للعناصر 

الخارجة على النظام والقانون.
وجددوا العهد للقيادة السياسية بأنهم سيظلون 
أوفياء لمكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والوقوف 

إلى جانب رجال األمن والقوات المسلحة في التصدي 
ألية عناصر حاقدة تسعى إلذكاء نار الفتن وزعزعة 
األمــن واالستقرار وتحاول اإلســاءة إلى الرصيد 

الوطني والنضالي المشرف ألبناء ردفان الشرفاء.
هذا وكانت أجهزة األمن وبمساندة وحدة عسكرية 
قد تمكنت من تعزيز دعائم األمن واالستقرار 
في الحبيلين إثر مالحقتها للمطلوبين أمنيًا في 

المديرية.

الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب لـ»الميثاق«:

القانون يمنح 
امتيازات للشركات 

االستثمارية 
مقابل توظيفها 
للعمالة اليمنية

أبناء ردفان يعبرون عن ارتياحهم 
من عودة األمن إلى الحبيلين

قال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب: إن القانون رقم )17( لسنة 
2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات 
موظفي الجهاز اإلداري للدولة مدنيين وعسكريين باإلضافة إلى 

موظفي القطاعين العام والمختلط والخاص.
وأكد األخ طارق البراق في حوار لـ»الميثاق« أن قانون ضرائب 
الدخل- الذي أصبح نافذًا من شهر يناير الجاري- خفض الضريبة 
على المرتبات واألجور بنسبة تصل إلى %50، إضافة إلى أنه سيرفع 
حد اإلعفاء السنوي إلى عشرة آالف ريال بداًل من ثالثة آالف ريال 

في القانون السابق..
لقاء/ منصور الغدره

زيادة مباشرة على مرتبات الموظفين والعسكريين

> نظمت جامعة حضرموت أمس بالتعاون مع منظمة 
اليمن أواًل محاضرة ثقافية فكرية وتوعوية بعنوان 
»التطرف.. فلسفته وأبعاده« للدكتور أحمد الدغشي، 

في قاعة األديب علي أحمد باكثير بالجامعة.
وتأتي المحاضرة في إطار الفعاليات واألنشطة الثقافية 
والتوعوية التي يتضمنها اسبوع الطالب الجامعي الخامس الذي 
يقام على مستوى جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.. وفي 
إطار األنشطة المجتمعية التي تحرص الجامعة على تنظيمها 

بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليمن أواًل.
وأكد الدكتور عبدالرحمن سعيد بلخير- مدير العالقات 

الخارجية -حرص الجامعة عل انتهاج سياسة تقوم على التفاعل 
مع قضايا المجتمع، وترجمة دورها في التغيير االجتماعي..

وتهدف الفعاليات واألنشطة المتنوعة التي يتضمنها األسبوع 
الثقافي إلى توعية الشباب وأفراد المجتمع كافة وارشادهم 
باالبتعاد عن التطرف والغلو وعــدم االنجرار وراء مثيري 
الفتن والنزعات الطائفية ومفخخي الحياة من اإلرهابيين 

والمتطرفين..
ولفت بلخير إلى ما لحق باليمن أرضًا وإنسانًا نتيجة األعمال 
اإلرهابية على كافة األصعدة والمستويات التنموية وسمعة 

اليمن ومصالحها مع اآلخرين.

فلسفة التطرف وأبعاده ضمن فعاليات 
األسبوع الثقافي بحضرموت

وداعًا .. فقيد الوطن 
محمد ضيف اهلل


