
)حواجز ترجمة اللهجة الصنعانية(.. 
رسالة ماجستري لـ»باعويضان«

¿ح�ضل الباحث/ عو�ض جمعان باعوي�ضان على درجة 
املاج�ضتري من جامعة �ضنعاء على ر�ضالته املو�ضومة بـ»جتاوز 

احلواجز اللغوية والثقافية يف ترجمة اللهجة ال�ضنعانية اإىل 

االجنليزية«.. وقد تركزت الر�ضالة حول ا�ضرتاتيجيات الرتجمة 

للم�ضطلحات الثقافية.

ح�ضر جل�ضة املناق�ضة اال�ضتاذ الدكتور اأحمد عبيد بن دغر 

االأمني العام امل�ضاعد للموؤمتر ال�ضعبي العام واالأ�ضتاذ الدكتور 

حامت ال�ضباحي- نائب رئي�ض جامعة �ضنعاء ل�ضوؤون الدرا�ضات 

العليا، والدكتور علي هود باعباد- ع�ضو جمل�ض اجلامعات 

العربية.۹

وك�ضف حممد �ضالح - نائب رئي�ض الغرفة التجارية 

وال�ضناعية باأمانة العا�ضمة- عن لقاء يوم االأربعاء القادم 

يجمع احتاد الغرف التجارية وال�ضناعية واحلكومة للحوار 

ــور التي تتطلب بع�ض التعديالت القانونية،  ب�ضاأن االأم

ومناق�ضة التطبيق الكامل لقانون ال�ضريبة العامة على 

املبيعات ومبا يكفل معاجلة كافة امل�ضكالت التي تعرت�ض 

تطبيق ذلك القانون.

وتوقع �ضالح يف حديثة لـ»امليثاق« اأن �ضي�ضفر االجتماع 

عن نتائج اإيجابية ومر�ضية للطرفني وت�ضب جميعها يف 

م�ضلحة اخلزينة العامة للدولة ومل�ضلحة القطاعني اخلا�ض 

والعام على حد �ضواء.

وقال: لي�ض هناك اأي تخوف، و�ضيتم ح�ضم جميع املواد 

املعقدة وغري الد�ضتورية التي وردت يف قانون �ضريبة 

املبيعات خالل  االجتماع مع اجلانب احلكومي. 

وطالب نائب رئي�ض الغرفة ال�ضناعية بتدخل الدائرة 

االقت�ضادية للموؤمتر ال�ضعبي العام يف احلوار الذي �ضيتم 

بني احلكومة القطاع اخلا�ض ملا فيه خدمة ال�ضالح العام.

واأكد اأن اأ�ضلم طريقة لتنفيذ قانون �ضريبة املبيعات اأن 

تكون يف اآخر نقطة بيع كما هو معتمل يف كل دول العامل، 

م�ضريا اإىل اأن ذلك �ضيعود بالفائدة الكبرية على اخلزينة 

العامة للدولة.

وعن اأوجــه املخالفات الد�ضتورية التي احتوى عليها 

قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات يف اآليات تطبيقه، 

اأو�ضح �ضالح اإن القانون اليمني ت�ضمن الكثري من املخالفات 

الد�ضتورية وخا�ضة املتعلقة باآليات تطبيقه يف املواد )2، 5، 

 ،37 ،36، 35، 34، 33 ،24،25 ،23، 22 ،20 ،17 ،14 ،11

 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 48 ، 47 ،45 ،44 ،43 ،39 ،38

55 ، 58 ، 59 ، 63 ، 66 ، 67( واملادة )3( من اجلدول رقم ) 

4( من قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات رقم )19( ل�ضنة 

2001م وتعديالته.

من جهته اأكد على عبد الوهاب اخلطيب - مدير عام مكافحة 

ن  اأ ال�ضرائب-  ال�ضريبي مب�ضلحة  التهريب 

ال�ضريبة العامة على املبيعات مفرو�ضة مبوجب 

القانون رقم 19 ل�ضنة 2001م ب�ضاأن ال�ضريبة 

العامة على املبيعات وتعديالته.

وقال ان القانون يعد من القوانني احلديثة حيث ا�ضتمل 

على اإجراءات واآليات مت اإعدادها وفقا الأف�ضل املمار�ضات يف 

جمال ال�ضرائب على املبيعات.

واأو�ــضــح اخلطيب يف حديثة لـ»امليثاق« انــه كــان من 

املفرت�ض تطبيق القانون بكامل اآلياته اعتبارا من �ضهر يوليو 

2002م اإال اأن بع�ض التجار وممثلي 

احتاد الغرف التجارية وال�ضناعية 

نـــذاك طالبوا باإعطائهم فر�ضة  اآ

للعمل  عمالهم  نف�ضهم واأ اأ لتهيئة 

بالقانون كونه جــديــدًا ويحتاج 

ــاٍف حتى يتم تطبيقه  اإىل وقــت ك

ووافــقــت احلكومة على تاأجيل 

العمل بالقانون ملدة )3( �ضنوات 

بحيث يتم التطبيق الكامل له يف 

عام 2005م.

وتابع: ومع ذلك مل يتم تطبيق 

القانون ب�ضكل كامل ونفذ فقط مايتعلق بامل�ضتوردين 

واملنتجني واخلدمات فقط ومت تنفيذ اآليات موؤقتة بناء على 

طلب القطاع اخلا�ض.

وقال: انه اعتبارا من يوليو2010م بداأ التطبيق الكامل 

للقانون ، موؤكدا اأنه ال داعي الأي جدل كون القانون يفر�ض 

ال�ضريبة باأقل معدل �ضريبة باملقارنة مع 

ــة يف الــعــامل تطبق هذا  ــواىل )155( دول ح

النظام باالإ�ضافة اإىل اأن القانون ي�ضتمل على 

اآليات مرنة و�ضهلة وي�ضمن حق امل�ضجل من 

خالل اعتماد نظام اخل�ضم والرد وي�ضعى بالدرجة االأوىل اإىل 

تنظيم االأعمال التجارية.

ونا�ضد اخلطيب القطاع اخلــا�ــض العمل على تنفيذ 

القانون دون التباطوؤ والت�ضريحات غري املجدية. وقال: 

اإن االنتقادات التي تطرح ب�ضاأن القانون لي�ض لها اأ�ضا�ض من 

ال�ضحة وقد �ضبق اأن عدل القانون يف عام 2005م بالقانون 

رقم )24( ل�ضنة 2005م والذي مبوجبه مت تعديل ن�ضبة 

ال�ضريبة من 10% اإىل 5%، م�ضريا اإىل اأن قانون �ضريبة 

املبيعات هو بديل لقانون ال�ضرائب على االإنتاج واال�ضتهالك 

واخلدمات الذي يفر�ض �ضريبة ت�ضل اإىل %25.

وبخ�ضو�ض الفائدة التي �ضتعود على اخلزينة العامة 

للدولة يف حال تنفيذ القانون، اأكد اخلطيب اأن القانون يهدف 

بالدرجة االأوىل اإىل تنظيم االأعمال التجارية كما يعمل على 

الرقابة الذاتية من خالل الفواتري حيث يح�ضر امل�ضجل 

الأغرا�ض �ضريبة املبيعات احل�ضول على فواتري عند �ضرائه 

الأية �ضلعة بهدف اال�ضتفادة من خ�ضم �ضريبة املدخالت 

املدفوعة على مبيعاته وبالتايل اإحكام الرقابة من خالل 

البائع وامل�ضرتي.

وعــن تطبيق القانون وم�ضتوى معي�ضة النا�ض، قال 

اخلطيب: اإن تطبيق القانون لي�ض له اأي تاأثري على معي�ضة 

املواطن وال على االأ�ضعار ب�ضكل عام..

وفيما توقع اقت�ضاديون انخفا�ض االإيرادات مع تطبيق 

قانون �ضريبة الدخل، اأكدوا ان الدخل �ضريتفع على املدى 

املتو�ضط والبعيد و�ضيحقق نتائج ايجابية خا�ضة يف ظل 

التعديالت القانونية التي �ضتنهي كافة اأ�ضكال االإعفاءات التي 

كانت متثل جماال لهدر ال�ضريبة وحتايال على املال العام.

وراأوا اأن تنفيذ  قانون �ضريبة املبيعات �ضيعزز من 

ال�ضراكة و�ضينظم بيئة االإعمال، داعني يف الوقت نف�ضه اإىل 

�ضرورة تنفيذ اآليات �ضفافة.

كما يرى �ضيا�ضيون �ضرورة تطبيق القانون ب�ضكل 

تدريجي، وقــالــوا: اإن اغلب دول العامل تعتمد على 

ال�ضرائب وكانت اليمن يف الثمانيات من القرن املا�ضي 

يوجد بها عدد حمدد من بيوت التجارة توفر املاليني 

للخزينة العامة، واليوم و�ضع اليمن �ضيئ جدًا من ناحية 

االإيــرادات خا�ضة بعد اإن بداأت اإيــرادات النفط تختفي 

ب�ضكل تدريجي.۹
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قانون الضريبة.. البحث عن حسم
¿ أعلنت مصلحة الضرائب مطلع يوليو الجاري البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات وسط تحفظات بعض 
أعضاء القطاع الخاص والغرف التجارية، وبعد حوالى 5 سنوات من التداول والجدل بشأنه وصل الطرفان إلى اتفاق 
يجمعهما األربعاء القادم بهدف مناقشة ومعالجة كافة المشكالت التي تعترض تطبيق قانون المبيعات والمضي في 

تطبيقه على أرض الواقع. 
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 انتقادات القطاع 
الخاص ليست صحيحة!

الغرفة التجارية: 

»القانون« يتضمن 
مخالفات دستورية!

»الميثاق«- ماجد عبدالحميد

أفراح
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 وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

 يوم أمس بزفاف نجله

 »حسن«
وبالمناسبة تتقدم

 قيادة المؤتمر الشعبي 
العام بأحر التهاني
 وأطيب التبريكات

 الى »هالل« وأسرته 
مع أطيب األمنيات

 بدوام األفراح 
والسعادة


