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أكد نائب رئي������س الوزراء للش������ؤون االقتصادية 
الدكتور حس������ن مقبولي، استعداد احلكومة لدعم 
وإشراك القطاع اخلاص في تبني زراعة محاصيل 
احلبوب وخاصة مس������توردي القمح، وأشار الدكتور 
مقبولي في افتاح وتدش������ن أعمال املؤسسة العامة 
لتنمي������ة وإنتاج احلب������وب مؤخراً بصنع������اء إلى أن 
احلكومة س������تعمل على إش������راك القط������اع اخلاص 
إلقامة املشاريع االستراتيجية، مبينا أن العائد من 
تلك املشاريع س������يحل محل العائد الذي يتحصلون 
عليه من استيراد احلبوب، باعتبار أن تلك املشاريع 
س������تعود بالنفع عل������ى القطاع اخل������اص واالقتصاد 
الوطن������ي، ولفت إل������ى أن اليمن كان������ت في املاضي 
القريب تعتمد على نفس������ها في توفير احتياجاتها 
من محاصيل احلبوب والفواكه واخلضار، وأضاف 
” إذا متكنا م������ن زراعة أراضينا الزراعية ومبعدات 
وأجه������زة الزراعة احلديثة س������نتمكن من تخفيض 
تكاليف اإلنتاج بش������كل كبير وسنوفر املليارات من 
العم������ات الصعبة التي ننفقها في ش������راء احلبوب 
من اخلارج، وسنوجهها لتنمية اجلوانب األخرى في 
الب������اد”.. وبن أن اليمن يس������تورد من احلبوب ما 
يزيد على أربعة ماين طن س������نويا وتلك الكميات 
تكل������ف مئات املاين من ال������دوالرات، الفتا إلى ما 
تواجه������ه الباد من ع������دوان همجي وحصار وليس 
أمام الش������عب اليمن������ي من خيار س������وى تبني خيار 
اإلنت������اج احمللي ورفع نس������بة االكتف������اء الذاتي من 

االحتياجات األساسية كالغذاء وغيره.
كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ض������رورة تبني املؤسس������ة لزراعة احلب������وب مبفهوم 
الزراعات الواس������عة واحلديث������ة وتخفيض تكاليف 
اإلنتاج ودع������م الزراعات املعتمدة على األمطار في 

املدرجات والقيعان الزراعية.
وحث املؤسس������ة على زراع������ة األراضي الزراعية 
غير املستغلة من أراضي الدولة واستصاح وزراعة 
مس������احات واس������عة من األراضي القابل������ة للزراعة 
ودعم وتش������جيع القطاع اخلاص للتوجه نحو زراعة 

محاصيل احلب������وب والعمل عل������ى تكوين جمعيات 
ملنتجي احلب������وب ودعمهم.. فيما أك������د وكيل وزارة 
الزراع������ة لقطاع تنمي������ة اإلنتاج عل������ي عبد الكرمي 
الفضيل، ضرورة أن يس������عى اجلميع لتحقيق األمن 

الغذائي.
وقال” من الواجب علينا السعي إلنتاج احتياجاتنا 
من املواد الغذائية وحتقيق اكتفاء ذاتي منها خاصة 
ولدينا مس������احات كبي������رة من األراض������ي الزراعية 
اخلصبة التي يجب استثمارها وكذا مقومات اإلنتاج 
الزراعي وخاصة ونحن نواجه عدوان وحصار منذ 

أكثر من عامن “.
وأشار إلى أهمية إنشاء كيان يتبنى عملية إنتاج 
احلبوب بطرق مباش������رة عبر زراعة األراضي غير 
املس������تثمرة من أراض������ي الدولة أو تل������ك األراضي 
القابلة لاستصاح وبطرق غير مباشرة عن طريق 
تش������جيع القطاع اخلاص وتكوين جمعيات ملنتجي 

احلبوب.
وأكد ضرورة دعم ومساندة املؤسسة وأنشطتها 
مبا ميكنها م������ن حتقيق الغايات التي أنش������أت من 

أجله������ا.. ب������دوره دعا نائ������ب رئيس مجل������س إدارة 
املؤسس������ة العام������ة لتنمي������ة وإنتاج احلب������وب املدير 
التنفيذي أحمد اخلالد رج������ال املال واألعمال إلى 
الشراكة مع املؤسسة لاستثمار في املجال الزراعي 
وإقامة مش������اريع إنتاجي������ة زراعية تخ������دم التنمية 

احمللية وتخفف معاناة الشعب اليمني.
وأكد أن إنش������اء املؤسسة ضرورة فرضها الواقع 
جراء اس������تمرار العدوان واحلص������ار ما يحتم تبني 
عملي������ات اإلنتاج وتعزيز وتطوي������ر إنتاجية احلبوب 
وتخفي������ض تكاليف اإلنتاج وحماي������ة اإلنتاج احمللي 
ودعم الزراعات املطرية وتشجيع املزارعن لزراعة 
احلبوب وحتسن التسويق وتطوير السعة التخزينية 

حملاصيل احلبوب.
وبن أن املؤسسة تسعى إلدخال التقنيات الزراعية 
احلديثة لإلنتاج في مناطق الزراعات املطرية وكذا 
تبني إنش������اء مشاريع زراعية وصناعية وجتارية في 
مجاالت احلبوب وتشجيع القطاع اخلاص للدخول 
في مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق اإلنتاج 

وعمل دراسات جدوى فنية واقتصادية.

قالت األمم املتحدة، األربعاء، أن 17 مليون ميني ال 
يعرفون من أين ستأتي الوجبة الغذائية التالية، جراء 
احل������رب الدائرة منذ مارس 2015، جاء ذلك خال 
مؤمت������ر صحفي عقده املتحدث باس������م األمن العام 
لألمم املتحدة اس������تيفان دوغريك، األربعاء املاضي 
، مبق������ر املنظم������ة في نيوي������ورك ، وأضاف املتحدث 
األمم������ي “مع اقتراب اليمن من حافة املجاعة هناك 
اآلن أكث������ر من 17 مليون ميني )نحو ثلثي الس������كان 
البالغن 25.8 مليون نسمة( ال يعلمون من أين تأتيهم 

وجباته������م الغذائية التالية” ، وأش������ار إلى أن برنامج 
األغذية العامل������ي يعمل على توس������يع نطاق عملياته 
الطارئة ملساعدة أولئك الذين هم في أشد احلاجة 
إلى املساعدة في بلد يشهد “واحدة من أسوأ أزمات 
اجلوع” في العالم.. وأوضح أن البرنامج يسعى إلى 
إطعام م������ا يقرب من 6.8 ماين ش������خص، ولذلك 
فهناك حاجة ماس������ة إلى حش������د املوارد الدولية، ال 
سيما في ضوء تفشي الكوليرا، وأوضح أن البرنامج 
يسعى إلى إطعام ما يقرب من 6.8 ماين شخص، 

ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى حشد املوارد الدولية، 
ال سيما في ضوء تفشي الكوليرا.

وفي وقت س������ابق األربعاء، أعلنت منظمة الصحة 
العاملي������ة، ارتفاع عدد الوفيات بس������بب وباء الكوليرا 
إل������ى 974 حالة، منذ 27 أبري������ل املاضي، وأضافت 
املنظمة، في تغريده مقتضبة، عبر حس������اب مكتبها 
في اليمن على “تويتر”، أنها سجلت 135،207 حالة 
اش������تباه بالكوليرا، من ضمنها 974 حالة وفاة، في 

277 مديرية مينية، ضمن 20 محافظة.

> كتـــب- علـــي مبارك:   دش������ن أمن عام 
املجلس احمللي بأمانة العاصمة أمن جمعان 
ومع������ه رئيس جلن������ة الش������ؤون اإلجتماعية 
مبحلي األمانة حمود النقيب مطلع اإلسبوع 
مشروع توزيع السال الغذائية، التي تنفذها 
مؤسسة الرائدة حورية عباس املؤيد للتنمية.

 يستهدف املشروع بتمويل فاعل خير 150 
حالة من األسر املتضررة جراء العدوان وكذا 
األسر الفقيرة واألشد فقرا واأليتام واألرامل 
وغيرها من شرائح املجتمع..  وفي التدشن 
أشاد أمن عام محلي أمانة العاصمة بجهود 
مؤسسة الرائدة حورية عباس املؤيد ودورها 
في تعزي������ز التكافل اإلجتماع������ي من خال 

توزيع السال الغذائية .
 وأش������ار إل������ى أهمي������ة تضاف������ر اجلهود 

واملس������اهمة في تخفيف معان������اة املواطنن 
وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي متر 
بها الباد جراء إستمرار العدوان واحلصار 
.. مؤكدا إس������تعداد أمان������ة العاصمة تذليل 
الصعوب������ات التي تق������ف عائق أم������ام جهود 
منظم������ات املجتم������ع املدني مبا من ش������أنه 
املس������اهمة ف������ي تخفيف املعاناة اإلنس������انية 

للمواطنن باألمانة.
 من جانبها أش������ارت رئيس������ة املؤسس������ة 
بشرى الس������ماوي إلى أن املرحلة األولى من 
مشروع املساعدات الغذائية إستهدفت 60 
من األس������ر الفقيرة واأليتام، فيما تستهدف 
املرحل������ة الثانية 150 أس������رة فقي������رة وأيتام 
وأرام������ل ومطلق������ات وغيرها من الش������رائح 
الت������ي ال توج������د لها مصدر دخ������ل..  وأكدت 

أن املؤسس������ة تهتم بحصر األس������ر املتضررة 
ج������راء األحداث الراهن������ة وتعمل على احلد 
من اإلزدواجية في رصد وتس������جيل األس������ر 
الفقيرة واألش������د فقرا باإلضافة إلى األيتام 
واألرامل .. مبينة أن املؤسسة قدمت خال 

شهر رمضان ألف و500 وجبة غذائية.
 وذك������رت الس������ماوي أن هدف املؤسس������ة 
اإلس������هام في تقدمي اخلدم������ات الضرورية 
للفئات املس������تهدفة بالتنس������يق مع اجلهات 
املعنية ومنظم������ات املجتمع املدني واخليرين 
وإيصال املس������اعدات إلى جميع الش������رائح 

املستهدفة واملتضررة دون متييز.
اجلدير بالذكر ان املؤسسة قامت بتوزيع 
 )Mtn(30 حالة برعاية ش������ركة إم ت������ي إن

كمرحلة ثانية من نشاط توزيعها.

< أعلنت شركة مين موبايل أن نسبة أرباح املساهمن للعام 
ال ماضي30 باملائة بواقع 150 ريال للسهم الواحد وسيتم 
بدء توزيع األرباح األسبوع القادم، وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة مين موبايل املهندس صادق محمد مصلح أن العام 
بالنجاحات واإلجن��ازات التي ساهمت  املاضي كان مليئاً 
في متكن الشركة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقال« إن 
الشركة حققت منوا في إيراداتها وأرباحها بالتزامن مع 
ال��ذي وضعها في مكانة  تنام في عدد مشتركيها، األم��ر 
متميزة، تستطيع من خالها االستفادة من الفرص املتاحة 
في السوق اليمنية بالرغم من الصعوبات واملعوقات التي 
متر بها الباد وبالشكل الذي يسهم في تعزيز الصورة التي 
سيكون عليها هذا العام 2017م« ، وأشار املهندس مصلح 
إلى أن النتائج املالية للعام املاضي جاءت ملبية للطموحات 
اإلي���رادات  الشركة حيث منت  وضعتها  التي  واأله���داف 
السنوية في هذا العام 2016 بنسبة 13 باملائة عن العام 
الذي سبقه لتصل هذه اإلي��رادات إلى 82.9 مليار ريال، 
في حن بلغت األرباح الصافية بعد اقتطاع الزكاة وضرائب 
األرباح لتصل إلى 23.4 مليار ريال لتمثل بذلك منًو بنسبة 

20 باملائة.

<  أقرت السلطة احمللية في أمانة العاصمة صنعاء حتمل 
نسبة 30 باملائة من قيمة فاتورة املواطنن لدى املؤسسة 
أمن  وأوض��ح  باألمانة،  الصحي  والصرف  للمياه  احمللية 
عام املجلس احمللي ألمانة العاصمة أمن محمد جمعان أن 
قرار السلطة احمللية باألمانة بتحمل 30 في املائة من قيمة 
الفاتورة جاء في خدمة املواطن بالدرجة األولى للتخفيف 
من معاناة املواطنن جراء األوضاع العصيبة التي متر به 
الباد الناجمة عن استمرار العدوان واحلصار ألكثر من 

عامن.
املياه  مؤسسة  ع��ام  مدير  بأعمال  القائم  أك��د  جهته  من 
وال��ص��رف ال��ص��ح��ي ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة امل��ه��ن��دس محمد 
مداعس أن املديونية املستحقة للمؤسسة بأمانة العاصمة 
على جميع املشتركن بلغت نحو 9 مليارات ريال، 70 باملائة 
من املبلغ مديونيات متراكمة على املشتركن من عام 2011 
حتى العام اجلاري، منها مبلغ 2 مليار ريال مديونية على 
أثر سلبا على نشاط  ال��ذي  املؤسسات احلكومية، األم��ر 

املؤسسة.
صنعاء  بالعاصمة  امل��ي��اه  م��ؤس��س��ة  أن  م��داع��س  وأش����ار 
معظم  وامتناع  ع��زوف  بسبب  بأوضاع صعبة  حاليا  متر 
املياه، فضا عن األضرار  املشتركن عن تسديد فواتير 
عامن  من  أكثر  تكبدتها خال  التي  الفادحة  واخلسائر 
من العدوان بلغت نحو 4 مليارات ريال ما انعكس سلبا في 
وصول اخلدمة للمواطنن بشكل متفاوت وأثر بشكل كبير 

على حتسن خدمات املياه والصرف الصحي.

شركة مين موبايل تعلن أرباح 
املساهمني للعام املاضي بواقع 30%

أمانة العاصمة تقر حتمل
%30  من قيمة فاتورة املياه

< أتل������ف مكتب األش������غال العامة 
بأمان������ة العاصمة األس������بوع املاضي 
120 طنا من املواد الغذائية الفاسدة 
وغير الصاحلة لاس������تهاك اآلدمي 
مت ضبطه������ا من األس������واق ومخازن 
م������ن مختل������ف مديري������ات  التج������ار 

العاصمة العشر.
ومتت مص������ادرة تلك الكميات من 
امل������واد الغذائية املنتهية خال الفترة 
من 1 ش������عبان وحت������ى 15 رمضان 
املبارك من قبل فرق النزول امليداني 
التابعة ملكت������ب الصناعة في األمانة، 
بدوره أكد مدير صحة البيئة مبكتب 
األشغال الدكتور محمد االصبحي أن 
املواد الغذائية الفاسدة واملنتهية التي 
مت إتافها شملت » التمور واألجبان 
واحللي������ب والعصائ������ر واملش������روبات 
املختلفة وغيرها من املواد الغذائية، 
ولفت الى أن مكتب األشغال باألمانة 
أتل������ف خ������ال الفت������رة املاضية من 
الع������ام اجل������اري قراب������ة )250( طن 
من املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية 

الصاحية.

اشغال االمانة يتلف 120 طنا 
من املواد الفاسدة واملنتهية



رغ������م اتس������اع نط������اق ش������جرة القات 
واستحواذها على مساحات زراعية واسعة 
في الب������اد، إال أن إيرادات ضرائب القات 
كانت قبل العدوان سائبة وخارج السيطرة 
الكاملة للدولة أو حتى الس������لطات احمللية 
املخولة بتحصيله������ا، فضريبة القات التي 
تعد مورداً مالياً متجدداً ويجبى يومياً، لم 
يكن يدخل خزينة الدولة منه سوى الفتات 
منه������ا، والبقية تذهب إل������ى جيوب خاصة 
ألفت عل������ى نهب على تلك امل������وارد املالية 
الكبي������رة والتي يفت������رض أن تكون من أهم 
م������وارد املوازنة العامة للدولة، والتي جتبى 

بشكل كامل من قبل املواطن. 
ورغم ذلك تصاعدت املطالب الشعبية 
والرسمية بضبط إيرادات القات وتوظفيها 
في احلد من ازمة السيولة املالية الناجتة 
عن ق������رار الرئيس الف������ار عبدربه منصور 
هادي القاضي بنقل البنك املركزي اليمني 
م������ن العاصمة صنعاء إل������ى محافظة عدن 
والذي تس������بب بتعطي������ل وظائ������ف البنك 

املركزي وخلق أزمة سيولة نقدية. 
إال أن إي������رادات ضرائب القات التزال 
بعيدة عما يجب أن تكون رغم التحسن في 
إيراداته������ا والناجتة عن قي������ام إدارة القات 
في مصلح������ة الضرائب بإعادة ضبط تلك 
املوارد، ووقف عملي������ة الهدر والنهب التي 

تتعرض لها. 
خال أبريل من الع������ام املاضي بدأت 
مصلح������ة الضرائب بعدد م������ن اإلجراءات 
واخلطوات الهادفة إلى حتس������ن إيرادات 
القات وضبطه������ا وتوريدها إلى حس������اب 
ضريبة القات املفت������وح في البنك املركزي 
اليمن������ي وفروع������ه، ومنذ أبري������ل من العام 
2016 حت������ى نهاية مايو املاضي حتس������نت 
إيرادات القات اليومية في عدد من املنافذ 
في العاصمة صنعاء بنسبة تصل 300% 
وه������و اجن������از ايجابي في ظ������ل الصعوبات 
والتحديات التي تعيق اجراءات الضرائب 

في العاصمة واحملافظات. 
مدي������ر إدارة الق������ات ف������ي مصلح������ة 
الضرائ������ب بصنعاء إبراهي������م احليفي أكد 
لاقتصادي »ارتفاع إيرادات القات خال 
الفترة من يناير � أبريل املاضي مببلغ 267 
ملي������ون ريال عن الفترة املقابل������ة لها العام 
املاضي، وحول إيرادات القات التي وردت 
للخزينة العامة للدولة عام 2016م أش������ار 
احليفي إل������ى أن ضرائب القات بلغت 1،9 
مليار ريال، منها 650 مليون ريال كإيرادات 
محصل������ة خال النص������ف الثاني من نفس 
الع������ام، كما بلغت إي������رادات ضريبة القات 

خال مايو املاضي في املراكز واألس������واق 
221مليون و366 ألف ري������ال مقابل 160 
ملي������ون و629 أل������ف ري������ال خ������ال الفترة 

املقابلة من العام املاضي وبزيادة 60%. 
أمانه العاصمة 

يقول احليف������ي إن ضرائب القات في 
أمانه العاصم������ة كانت تتراوح ما بن 300 
� 400 الف ري������ال يومياً ، وبعد أن اتخذت 
ع������دة إجراءات نفذتها إدارة ضريبة القات 
باملصلح������ة والعاملن فيه������ا ارتفعت حالياً 
إل������ى ما بن 2 � 3 ملي������ون ريال يومياً، تلك 
األعم������ال اإليجابية التي تن������درج في إطار 
اجله������ود التي تبذلها مصلح������ة الضرائب 
والعاملن فيها لتحس������ن إيرادات الدولة، 
قوبلت بتدخات كبيرة من قبل السلطات 
احمللي������ة من جانب ش������خصيات اجتماعية 
ووجهات أخ������رى ارتأت أن تلك االجراءات 
تتعارض مع مصاحلها الشخصية، ونتيجة 
لتل������ك احمل������اوالت التي بذلته������ا جماعات 
املصال������ح والتي جلأت إل������ى العنف لوقف 
عملية إص������اح الوع������اء اإلي������رادي الهام 
املمثل بضريبة الق������ات، إلى جانب تعرض 
العاملن في الضرائب لعدد من املضايقات 
ولم تتوقف عند تل������ك األعمال بل تعرض 
بعض العاملن في حتصيل إيرادات القات 
للس������جن واالعتداء عل������ى اجلهات األمنية 
املكلفة بحماية العامل������ن وتنفيذ القانون، 
ولكن استطاعت إدارة ضرائب القات إلى 
جانب ع������دد من املخلصن مبواجهة مافيا 

املصالح وذلك من أجل الصالح العام. 
املنافذ الرئيسية 

اس������تطاعت إدارة القات في مصلحة 
الضرائب بتعاون بعض املخلصن من رفع 
إيرادات ضريبة القات في منفذ األزرقن 
بالعاصمة صنع������اء والتي كانت تتراوح من 
20 ألف ري������ال إلى 70 ألف ري������ال إلى ما 
بن 420 ألف ريال إل������ى 520 ألف ريال، 
ولذلك ارتفع������ت إي������رادات ضريبة القات 
بنسبة %300 بعد اخلطوات األولى التي 
اتخ������ذت لتحس������ن اإلي������رادات الضريبية 

للقات في بعض املنافذ. 
السلطة احمللية 

تع������د إيرادات القات إي������رادات محلية 
وفق قانون الس������لطة احمللية رقم 5 لس������نه 
2000م إال أن الس������لطات احمللي������ة لم تقم 
بدوره������ا في تنفيذ القان������ون، وعلى الرغم 
م������ن أن تل������ك اإليرادات خاص������ة بها وتقع 
في نط������اق اختصاصها إال أنه������ا أهدرت 
تل������ك اإلي������رادات، وتعاملت معه������ا وكأنها 
ملكية خاصة وليس مورد عام، وتصاعدت 

نسبة الفاقد منها، نتيجة تهميش املوظفن 
الرسمين وتكليف أشخاص ومجاميع في 
األسواق، ولذلك تنامت العصابات العاملة 
في مجال حتصيل إيرادات ضرائب القات 
والتي تستخدم القوة في التحصيل وأحيانا 
ف������ي مواجهة األجه������زة الرس������مية املعنية 
بالتحصي������ل وباملخالف������ة للقانون، ووصلت 
إلى تقاس������م تلك العصابات ألسواق القات 
ف������ي املدن ف������ي ظل تواطؤ من الس������لطات 
احمللية واملجالس احمللية وهو ما أدى إلى 
تراجع إيرادات ضرائ������ب القات إلى أدنى 
املس������تويات، وعوضا عن تعاون السلطات 
احمللية م������ع اجلهة املس������ؤولة عن ضريبة 
القات ف������ي مصلحة الضرائب لتحس������ن 
اإلي������رادات وتنميته������ا وتاف������ي جوان������ب 
القصور، لم تبد تلك الس������لطات أي تعاون 
رغ������م أن قانون الس������لطة احمللي������ة يلزمها 

بالتعاون والضبط . 
وعلى سبيل املثال مت نقل إدارة القات 
للس������لطة احمللية بالعاصمة صنعاء بعد أن 
تعهدت الس������لطات احمللي������ة برفع إيرادات 
القات إلى 50 ملي������ون ريال في اليوم، ومت 
تسليم إدارة القات مع موظفيها الرسمين 
واإليرادات اليومية تصل إلى مليون ريال، 
إال أن اإليرادات تراجعت إلى مئات اآلالف. 

املتعهدين 
وف������ق تأكي������د مدي������ر إدارة القات في 
مصلحة الضرائ������ب إبراهيم احليفي، فإن 
املصلح������ة معني������ة بتنفيذ القان������ون وأخذ 
ضمان������ات جتاري������ة معتمدة م������ن الغرف 
الصناعية والتجارية من املتعاونن، شريطة 
الت������زام املتعهد بتنفي������ذ القان������ون وتوريد 
اإلي������رادات كل ثاني يوم حلس������اب ضريبة 
القات في البنك املركزي وفروعه في املدن 
الرئيسية وعشر أيام للمديريات واملناطق 

البعيدة. 
الفاقد 

وفق القانون فان ضريبة القات تصل 
إلى %28 من قيم������ة القات، إال أن ما يتم 
حتصيله يتباين ما بن %4 � %5 من القيمة 
املالي������ة للقات، وتوزع تل������ك اإليرادات على 
%20 للسلطة احمللية كإيرادات محلية، و5 
% لصندوق النشء والشباب التابع لوزارة 
الشباب والرياضة، %3 إيرادات مركزية، 
وفي حال ضبط تلك اإليرادات بشكل كامل 
بإمكان ضرائب القات ان تصل إلى 8 � 10 

مليار ريال سنوياً.
احلديدة 

تعد احلدي������دة من احملافظ������ات التي 
ارتفع������ت فيها إيرادات القات خال الفترة 

املاضية ، وذل������ك نتيجة إجراءات اتخذتها 
الضرائب ساهمت في رفع اإليرادات ، إال 
ان تلك االجراءات اثارت حفيظة جماعات 
املصال������ح التي حتاول اس������تعادة ما فقدته 
من مصالح غير مش������روعه ، ولذلك هناك 
مساعي إلعان مناقصات ومزايدات أمام 
املتعهدي������ن من خارج الضرائ������ب للتنافس 
على االس������تحواذ على ضريب������ة القات في 
احلديدة وفق ش������روط ، ولك������ن مت تأجيل 
ان������زال املناقصات حتى تطبيقها في امانه 
العاصمة ومحافظة صنعاء ، ولكن وفق ما 
علمت االقتصادي فإن إعان املناقصة مت 
قبل ش������هرين ولم يتقدم أياً من املتعهدين 
حت������ى اآلن رغ������م أن الضرائ������ب واجه������ت 
مش������اكل كبيرة في ضبط إيرادات ضرائب 
القات في املنافذ الرئيس������ية في العاصمة 

واحملافظة من قبل نافذين. 
اجلنوب

لم تكن عصاب������ات ضرائب القات في 
املناطق الش������مالية الوحي������دة التي تصادر 
إيرادات الضرائب، بل إن مرتزقة العدوان 
يص������ادرون ذات اإلي������رادات، ف������ي اآلون������ة 
االخي������رة ارتفع������ت ص������ادرات الق������ات من 
املناطق الش������مالية إلى اجلنوبية والشرقية 
بنسب كبيرة نتيجة لتكدس مرتزقة العدوان 
هناك، وهو ما ضاع������ف إيرادات ضرائب 
القات في تلك املناطق إلى اعلى املستويات 
وخصوصاً في مأرب التي يصل اليها اجود 
انواع القات واغاها ثمناً، ورغم محاوالت 
إدارة القات في مصلحة الضرائب استعادة 
تلك اإلي������رادات التي تف������رض في مداخل 
تلك احملافظات كمعلوميات شهرية، إال أن 
هناك رفض من معظ������م املناطق اجلنوبية 
ومن مرتزقة م������أرب، بينما هناك جتاوب 
بسيط من إدارة القات في محافظات عدن 
وحلج والضالع حيث تش������ير اإلحصائيات 
إل������ى أن ضرائ������ب الق������ات احملصل������ة في 
محافظ������ة عدن خال ش������هر مايو وصلت 
3 ملي������ون ريال، وف������ي محافظ������ة الضالع 
بلغ������ت 350 الف ريال، وفي محافظة حلج 
بلغت 4 مليون ريال لش������هر مارس، وتدخل 
إيرادات القات ف������ي احملافظات اجلنوبية 

والشرقية في حساب املرتزقة. 
القات 

تتراوح إجمالي املساحة املزروعة في 
بادنا بشجرة القات ما بن 8 آالف هكتار 
ع������ام 1975إلى ما يزيد عل������ى 150 ألف 
هكتار عام 2014م، بزيادة 19 ضعفا عما 
كانت عليه في س������بعينات القرن املاضي، 
وتش������ير التقاري������ر إل������ى أن زراع������ة القات 

تستهلك من 125-1000 مليون متر مكعب 
من مي������اه الري أي ما يزيد على %40 من 
املوارد املائية، كما يساهم استهاك القات 
ب�%9-8 من معدل الفقر الوطني، وتشير 
التقديرات إلى أن 5 ماين ميني يتعاطون 
الق������ات يومياً، ووفق آخر الدراس������ات فإن 
أع������داد ش������جرة الق������ات تتج������اوز ال�350 
مليوناً إلى 450 مليون ش������جرة في عموم 
اجلمهورية، ويزيد إنتاج القات باألس������عار 
اجلارية عن 200 مليار ريال ميني سنوياً.

ارقام

11%
من اجمالي املس������احة الزراعية في 

اجلمهورية اليمنية يستحوذ عليها القات 

 168
 الف هكتار من اجمالي املساحات 

املزروعة بالقات في اليمن 

40%  
من املوارد املائية تستهلكه زراعة القات

450
ملي������ون ش������جرة ق������ات تتواجد في 

مختلف ارجاء الباد 

400
مليار ري������ال القيم������ة االجمالية لنحو 

200 الف طن من القات 

10%
من إسهام القات من الناجت احمللي 

14%
من فرص العمل يوفرها القات 

للسكان القادرين على العمل

33%
من مجموع الق������وى العاملة الزراعية 

تعمل في زراعة القات .

>> تصاعدت 
األصوات املطالبة بضبط 
وحتسن إيرادات القات 

باعتبارها من املوارد العامة 
للدولة التي تتعرض للنهب 

املنظم من قبل عصابات 
وجماعات مصالح، إال أن 
عملية ضبط تلك املوارد 

تواجه حتديات كبيرة 
وبحاجة إلى وقفة جادة من 
قبل الدولة وتنفيذ القانون 

بقوة القانون.  اد 
حلد

د ا
شي
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اإلدارة املعنية جنحت في رفع اإليرادات بعد مواجهة مافيا ضريبة القات 
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ووفقاً لبيانات حصلت عليها االقتصادي 
بصورة حصرية فق������د احتلت إيرادات ميناء 
احلديدة املرتبة األولى وبنسبة %56.8 من 
إجمالي اإليرادات احملصلة خال اخلمس������ة 
األش������هر األولى م������ن العام اجل������اري، تاها 
إيرادات ميناء الصليف بنس������بة %19،7 من 
إجمالي اإليرادات وج������اءت إيرادات جمرك 
ذم������ار في املرتبة الثالثة بنس������بة %9 واحتل 
جمرك محافظة عمران املرتبة الرابعة بنسبة 
5،7 % وج������اءت إيرادات جمرك صنعاء في 

املرتبة اخلامسة بنسبة 5%.
وأكد البيانات أن إيرادات ميناء احلديدة 
م������ن اجلم������ارك والضرائ������ب بلغ������ت خال 
اخلمسة األش������هر املاضية من العام اجلاري 
3 ملي������ار و830 ملي������ون و843 أل������ف و391 
ريال، بلغت إي������رادات مصلحة اجلمارك من 
منها مليار و542 ملي������ون و835 ألف و561 
ريال، كما بلغت إيرادات الضرائب في امليناء 
2 مليار و70 مليون و989 ألف و830 ريال. 

وبلغت إي������رادات اجلم������ارك والضرائب 
احملصل������ة في مين������اء الصليف خ������ال ذات 
الفترة مليار و250 مليون و978 ألف و806 
ريال، بلغ������ت إيرادات اجلم������ارك منها 485 
ملي������ون و781 ألف و590 ري������ال، كما بلغت 
إيرادات الضرائ������ب 765 مليون و197 ألف 

و216 ريال، 
وعل������ى الرغ������م م������ن أن جم������رك ذم������ار 
اس������تحدث قبل عدة أش������هر وذلك في إطار 
مكافح������ة التهري������ب اجلمرك������ي، وحتس������ن 
إي������رادات الضرائب إال أن إيرادات اجلمارك 
والضرائ������ب بلغت 571 ملي������ون و488 ألف 
و663 ريال خال اخلمس������ة األشهر املاضية 
من العام اجلاري، بلغ������ت إيرادات اجلمارك 
منه������ا 362 مليون و482 أل������ف و671 ريال، 
كما بلغت إيرادات الضرائب من جمرك ذمار 

209 مليون و361 ألف و992 ريال. 
وفي ذات االجتاه بلغت إيرادات اجلمارك 
والضرائ������ب ف������ي جمرك محافظ������ة عمران 
املس������تحدث 362 مليون و111 ألف و569 
ريال، وحقق������ت اجلمارك إيرادات من املنفذ 
بلغ������ت 230 مليون و54 أل������ف و750 ريال، 
وبلغت إيرادات الضرائب من جمرك عمران 

132 مليون و56 ألف و819 ريال. 
اجلم������ارك  إي������رادات  إجمال������ي  وبل������غ 
والضرائب احملصلة من جمرك رقابة صنعاء 
خال األش������هر اخلمس������ة األولى م������ن العام 
اجلاري 316 مليون و845 ألف و369 ريال، 
بلغ������ت إيرادات اجلمارك منه������ا 208 مليون 
و538 أل������ف و903 ريال، كما بلغت إيرادات 
الضرائ������ب من جمرك صنع������اء 108 مليون 

و306 ألف و466 ريال. 
وفي جمرك رقابة احلديدة بلغت إيرادات 

اجلم������ارك والضرائب 93 مليون و518 ألف 
و142 ريال، بلغ������ت إيرادات اجلمارك منها 

63 مليون و835 ألف و628 ريال، وبلغت 
إي������رادات الضرائ������ب 29 مليون و682 

ألف و514 ريال.
وبلغ������ت إيرادات مكت������ب جمارك 
محافظ������ة صعدة خ������ال ذات الفترة 
6 ملي������ون و195 ألف و222 ريال كما 
بلغت إيرادات الضرائب احملصلة من 
احملافظ������ة في نفس الفت������رة 2 مليون 

و532 ألف و114 ريال، وفي محافظة حجة 
بلغت إي������رادات اجلمارك 3 مليون و96 ألف 
و417 ريال، مقابل حتصيل الضرائب مليون 

و111 ألف و160 ريال. 

الديوان  إي������رادات  وبلغت 
العام ف������ي مصلحة اجلمارك 
2 ملي������ون و251 ريال و383 
الضرائ������ب  وبلغ������ت  ري������ال، 
احملصلة في الدي������وان العام 
في املصلحة 774 ألف و291 

ريال.
أما في مين������اء اللحية فقد 
بلغت إي������رادات اجلم������ارك خال 
اخلمس������ة األش������هر األولى من العام 
اجلاري مليون و830 أل������ف ريال وبلغت 
إيرادات الضرائب مليون ريال، ولم تتجاوز 
إي������رادات اجلمارك في مين������اء اخلوخة 87 
ألف و560 ري������ال وبلغت الضرائب 55 ألف 

ريال.
تل������ك النجاحات الت������ي حققتها مصلحة 
اجلمارك لم تك������ن الوحيدة فقيادة املصلحة 

التي بذلت جهودا كبيرة وتعرضت حلمات 
مغرضة من قبل بعض املتاعبن واملتهربن 
جمركياً، كان لها الدور البارز في إجناح 
حملة ترسيم الس������يارات غير املرسمة 
التي أطلقتها منتصف أكتوبر املاضي 
ومتكنت من ترس������يم 41 ألف و908 
س������يارة ف������ي مختل������ف احملافظات 
الواقع������ة حت������ت س������يطرة اجلي������ش 
واللج������ان الش������عبية وحققت احلملة 
إيرادات بلغت 15 مليار و172 مليون 

و20 ألف و400 ريال. 
وفي الوق������ت الذي ننش������ر باألرقام 
جناح������ات اجلمارك في حتس������ن وتنمية 
اإليرادات العامة للدول������ة وتوريدها خلزينة 
البن������ك املركزي في املناط������ق التي تعاني من 
ع������دوان غاش������م وحصار ظال������م منذ عامن 
نتساءل كم وأين إيرادات اجلمارك والضرائب 
التي يتم جبايتها من قب������ل مرتزقة العدوان 
في املناط������ق اجلنوبية والش������رقية، وإلى أي 
بنك تورد؟ وم������ن وكيف تنفق؟ وملاذا لم يعلن 
من������ذ أكثر من عام ع������ن أي إيرادات محققة 
في اجلمارك والضرائ������ب؟ وهنا الفرق بن 
الش������رعية وغير الش������رعية وبن املسئولية 
الوطنية والديني������ة واألخاقية وبن االرتزاق 
وثقافة النهب والس������لب ومصادرة املال العام 

جلهات وجماعات خارجة عن القانون. 
فكافة مفاهيم العلوم السياسية القدمية 
واحلديث������ة جتمع على أن أي دولة تس������تطيع 
توظيف قدراته������ا ومواردها املختلفة وفرض 
القانون هي الشرعية احلقيقية، فالشرعية 
ال تعن������ي نهب وتقاس������م اإلي������رادات العامة 
وحرمان اخلزينة العامة للدولة من مليارات 

الرياالت شهرياً. 

في ظـــل األوضـــاع الصعبـــة التي تعيشـــها البالد 
نتيجة احلصار والعدوان وبجهود مشـــكورة من قيادة  
مصلحتـــي اجلمـــارك والضرائـــب حتســـنت اإليرادات 
العامة للجمارك والضرائب بشـــكل ملحـــوظ خالل الفترة 
ينايـــرـ  مايو املاضي، حيث بلغـــت اإليرادات العامة احملصلة 
مـــن قبـــل اجلمـــارك والضرائب خـــالل ذات الفتـــرة 6 مليار 
و358 مليون و589 ألف و802 ريال، بلغت إيرادات اجلمارك 

منهـــا 2 مليـــار و948 مليـــون و867 ألـــف و331 ريـــال، كما 
بلغـــت إيرادات الضرائب خـــالل الفترة 3مليار و409 مليون 
و722 ألف و471 ريال وهو ما يعد إجنازا في ظل محاوالت 
العـــدوان ومرتزقته جتفيف منابع إيـــرادات الدولة وحرمان 

اخلزينة العامة منها. 
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الرس������مية  التقدي������رات  تش������ير   >>
إلى أن واردات س������وق الكس������اء في اليمن 
ال������ذي يعتمد على %80 م������ن احتياجاته 
م������ن األس������واق اخلارجية ويس������تورد مبا 
يقارب ملياري دوالر س������نوياً، إال أن سوق 
الكساء الذي مياثل سوق الغذاء، كما يقال 
وكالة بدون بواب. . انتهى موس������م الغذاء 
وبدأ موس������م الكساء في أسواق العاصمة 
صنعاء، إال أن أس������عار كسوة العيد خال 
املوس������م احلالي تف������وق قدرات الس������واد 
األعظم من اليمنين اللذين يعيش������ون في 
ظل أوض������اع اقتصادية قاس������ية، ونتيجة 
لذلك حتول ش������راء كساء العيد إلى مهمة 
صعبة وحتدي كبير يواجه معظم األس������ر 
اليمنية التي وجدت نفسها أمام مواجهة 
غير متكافئة مع متطلبات املوس������م، حيث 
ارتفعت أسعار املابس في السوق احمللي 

بنسبة %50 عن أسعار العام املاضي.
حراك جتاري

ارتف������ع الطلب على كس������اء العيد في 
أس������واق العاصمة صنع������اء، إال أن حركة 
أس������واق املاب������س ف������ي األس������واق تتجه 
باجتاه خارطة الفق������ر، فاملوالت احلديثة 
املتخصص������ة في بي������ع املابس ش������هدت 
ح������راك جت������اري متصاعد خ������ال األيام 
القليل������ة املاضي������ة، وغالباً م������ا يقصدها 
األغنياء واألثرياء الذين كان الكثير منهم 
يعتمد على األس������واق اخلارجية لش������راء 
احتياجاتهم من مابس العيد قبل إغاق 
مطار صنعاء، وف������ي اجلانب اآلخر اجته 
ذوي الدخل احملدود نحو أس������واق الكساء 
الواقعة في ش������ارعي هائل وجمال وسط 
العاصمة، نظراً لتناس������ب املعروض فيها 
م������ع احتياجاتهم، بينما اس������تعان الفقراء 

باملاب������س اليمني������ة الصن������ع والت������ي يقل 
سعرها عن أس������عار املاركات بنسبة تصل 
%50، واجته أخرون نحو شراء املوديات 

القدمية واملابس املستخدمة.
نار األسعار 

يحاول محمد السعواني التغلب على 
موجة األس������عار الهادئة بشراء موديات 
قدمية، لكنه ح������د قول������ه »للعربي« وجد 
نفس������ه عاجزاً عن س������داد فاتورة كس������اء 
أطفاله اخلمس������ة، فاملودي������ات احلديثة 
ذات اجل������ودة العالي������ة ال تقل أس������عارها 
عن 7 أالف ري������ال، ولذلك أنفق 30 ألف 
ريال في ش������راء م������اركات قدمية ألطفاله 
عس������ى أن تلب������ي حاجتهم ي������وم العيد، لم 
يجد الس������عواني س������وى الدعاء على من 
كان الس������بب في إيصال األوضاع إلى ما 

أصبحت عليه.
الدوالر 

إبراهيم الدبعي صاحب مركز الدبعي 
ملاب������س األطف������ال في ش������ارع هائل أكبر 
الش������وارع التجارية في العاصمة صنعاء، 
أكد » للعربي » أن ارتفاع أس������عار املابس 
هذا املوس������م ناجت عن ارتفاع سعر صرف 
الدوالر وارتفاع تكلفة االس������تيراد، وأشار 
إل������ى أن بعض املاب������س الهندية ارتفعت 
بنس������بة %50 عن تكلفة استيرادها العام 
املاض������ي، ونظراً للظروف التي تعيش������ها 
اليمن، وانعدام الس������يولة من العملة التي 

يحتاجه������ا التجار لاس������تيراد فإن الكثير 
من املس������توردين توقفوا هذا لعام ولذلك 
فمدخات السوق هذا العام أقل من العام 

املاضي. 
اجلمارك 

ع������دد من جت������ار املاب������س يحملون 
مصلحة اجلمارك مسؤولية االرتفاع هذا 
العام، مشيرين إلى أن االزدواج اجلمركي 
الن������اجت عن ف������رض نق������اط جمركية في 
عدد من احملافظات ضاعف من التكلفة 
النهائية للمابس املستوردة، وهو ما نفاه 
مصدر مس������ؤول في مصلح������ة اجلمارك 
الذي أعتب������ر تلك االتهام������ات عارية عن 
الصحة، إذ ال وجود ألي فرض للرس������وم 

اجلمركية والضريبية مبا يش������كل ازدواج 
ضريبي أو جمركي وحملة التش������ويه هذه 
يش������نها عدد م������ن التجار الذي������ن تعودوا 
عل������ى تهريب البضائ������ع والتهرب من دفع 
الضرائ������ب واجلمارك، داعي������اً إلى وضع 
أس������واق املاب������س حت������ت رقاب������ة حماية 
املس������تهلك حلماية املواطنن من جش������ع 

التجار واملغاالة خال املوسم احلالي.
املستهلك 

ارتفاع أس������عار املاب������س وخصوصاً 
مابس األطفال التي حتتل قائمة الطلب 
لدى األسرة اليمنية، واالرتفاعات املتباينة 
واملبررات التي يس������وقها التجار، كشفت 
عن غياب أي دور للجهات احلكومية في 

تنظيم وضبط أس������واق الكس������اء، وكذلك 
حماية املس������تهلك من املغاالة واالستغال 
غير املشروع حلاجتهم للكساء خال أيام 

العيد من كل عام.
رئي������س اجلمعي������ة اليمني������ة حلماية 
املستهلك فضل مقبل منصور أكد »للعربي 
»أن أس������واق املابس ال تخضع ألي رقابة 
حكومية منذ س������نوات رغم أهميتها، وهو 
م������ا يعرض املس������تهلك لابت������زاز والغش 
التج������اري ويحف������ز جت������ار املاب������س إلى 
ممارسة التقليد واستيراد مابس رديئة، 
ولفت رئيس اجلمعية إلى أن تلك االسواق 
تعمل خارج نطاق القانون منذ سنوات ولم 
تخضع ألي إجراءات حكومية مشيراً إلى 
أن املابس تباع في االسواق حالياً بأسعار 
تفوق كثي������را قيمتها احلقيقية وبأس������عار 

تفوق سعر الدوالر في السوق املوازي. 

بدون رقابة
 اجته »العربي »إلى اجلهات املسئولة 
ف������ي أمان������ه العاصمة ملعرف������ة دور مكتب 
الصناع������ة والتج������ارة في منح األس������واق 
وكذلك  تخفيض������ات  ع������روض  تراخيص 
دور الوزارة ومكاتبها في حماية املستهلك 
وضب������ط االس������واق، إال أن مدي������ر مكتب 
الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء خالد 
اخلوالني أكد »للعربي »أن اجلهة املسؤولة 
عما يحدث من مغاالة في س������وق الكساء 
في أس������واق العاصمة صنع������اء هي وزارة 
الصناع������ة وليس مكتبها ف������ي العاصمة، 
م������ا يعني عدم وجود أي دور رقابي لوزارة 
الصناعة والتجارة على أس������واق املابس 
ليس في صنعاء وإمنا في كافة محافظات 

اجلمهورية اليمنية.
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إحدى تلك الوثائق، وهي عبارة عن كتاب مرفوع من 
املدير التنفيذي للش������ركة، أحمد علي كليب، إلى هادي، 
حصل »العربي« على نسخة منه، تفيد بأن كليب، املعن 
من ه������ادي، حاول القيام بإصاح������ات ومعاجلات داخل 
الش������ركة، لكنه اصط������دم بالكثير م������ن العراقيل، كما لم 
يجد إسناداً حكومياً حتى في جتاوز املشكات ومظاهر 
الفوضى املريعة، بل واجه عقماً رسمياً وتهاوناً مقصوداً 

جتاه أكبر منتج وطني في الباد.
وتظه������ر الوثائق أن الش������ركة تتع������رض لنهب منظم 
للنف������ط اخلام م������ن اآلب������ار، حيث مت ضبط ش������احنات 
اكتُش������ف أنها مملوكة ألحد الق������ادة األمنين املنوط بهم 
حماية الشركة في مأرب، بينما هو الشخص نفسه الذي 
يش������رف على عملية تهريب النفط اخلام. ويشير كليب 
إلى أن عملية تهريب النفط اخلام ليست عملية سهلة بل 
هي بالغة التعقيد، من حيث السرقة، والتهريب، والبيع، 
واالستخدام، ما يعني أنها شبكة ضخمة وليست أفعاالً 
فردية.. وبحسب الوثائق، فإن هناك أعمال ابتزاز يومية 
من قبل قادة أمنين، وفرضاً الستحداث وظائف جديدة 
غي������ر قانونية ومخالف������ة للوائح العم������ل، وعرقلة جلهود 

محاسبة املتسببن في العبث وهدر موارد الشركة.
وتبن الوثائق، أيضاً، تكبد الش������ركة خسائر كبيرة 
وصلت إل������ى أكثر من أربعن مليون دوالر، نتيجة أخطاء 
»مقصودة« في احتس������اب قيمة اخلدم������ات املقدمة من 

شركة صافر لشركات أخرى.
وتتحدث إحدى الوثائق عن تعرض الشركة ألعمال 
ابتزاز يومي، من قبل قادة أمنين وعس������كرين يتعاملون 
وكأن الشركة ملكية خاصة لهم، إذ يفرضون إتاوات غير 
قانونية على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة، 
تصل قيمتها إلى 95 مليون ريال يومياً. وتكشف الوثيقة 
أيض������اً عن نهب 250 مليون ري������ال، ُصرفت ك�»مكافآت« 
ملوظف������ن، بطريق������ة غير قانوني������ة وال مس������تحقة، إلى 
جان������ب ماين أخرى ُصرفت بطرق غير قانونية لبعض 
املوظفن، مبن فيهم نائب املدير العام وموظفن في مقر 

الشركة بصنعاء.
وفي ح������ن تؤكد املعلومات أن عمليات نهب منظمة 
للنفط اخلام يش������رف عليها مس������ؤول أمن������ي كبير، هو 
قائد أحد األلوية العس������كرية في مأرب واملكلف بحماية 
الشركة، تؤكد الوثائق أنه مت إفشال اجلهود في التحقيق 
بضي������اع كل هذه املبال������غ التي يتم صرفه������ا بطرق غير 
قانونية، مبساعدة قادة أمنين ومسؤولن داخل الشركة، 
وبعلم من حكومة هادي.. حتى وزارة النفط املعّول عليها 

القيام بدورها في احلفاظ على هذه الشركة العماقة، 
ووقف ما تتعرض له من جائحة شاملة، أغمضت عينيها 
أيضاً، وجتاهلت كل املطالب احملمولة على هيئة رسائل 
ومذكرات، وذلك طبقاً للمعلوم������ات الواردة في الوثائق، 
والتي تؤك������د أن وزارة النفط في حكومة هادي جتاهلت 
مطالبة الشركة بتفريغ النفط من اخلزان العائم )صافر( 
في منطقة رأس عيسى، والذي تقول الوثيقة أنه يشكل 
تهديداً حقيقياً مهوالً بالرغم من محاولة فريقها التنسيق 

م������ن أجل منع حدوث أي كارثة، وتصريف كميات النفط 
املوجودة في اخلزان.

وقائع س������رقة النف������ط اخلام م������ن محافظة مأرب، 
والت������ي تثبتها الوثائق التي حصل عليها »العربي«، تطرح 
أس������ئلة حول اجلهات التي تشتري ذلك النفط؟ وهل يتم 
تهريب������ه إلى اخلارج؟ وما هي الكمي������ات التي يُحتمل أن 
تكون قد تعرضت للس������رقة. توض������ح مصادر في مأرب، 
ل�»العربي«، أن نوعي������ة النفط الذي تنتجه مأرب خفيف 
)برنت(، وميكن للمصانع استخدامه بديًا عن املازوت، 
مضيف������ة أن لصوص النف������ط يبيعون الناقل������ة بقيمة 3 
ماين ريال للمصانع، أي أن قيمة البرميل أقل من 30 
دوالراً. وتبن مصادر في الش������ركة أن عمليات الس������رقة 
املتكررة واملستمرة للنفط اخلام تتم عبر خرق األنبوب، 
باستخدام أدوات جلخ ومولد كهربائي وأدوات متطورة، 
جازم������ة أن كل ذلك يت������م »على مرأى ومس������مع اجليش 
واألم������ن«.. وس������بق لش������ركة صافر أن قدم������ت باغات 
بحدوث وقائع س������رقة إلى قائد الل������واء املكلف بحماية 
املنش������آت، لكن مصادر في الش������ركة تتهم قائ������د اللواء 
ومسؤول األمن السياس������ي في شركة صافر بالتورط أو 
التغاض������ي عن أعمال النهب والتخريب التي تتعرض لها 
ممتلكات الش������ركة. وتفيد املعلومات، التي حصل عليها 
»العربي«، بأن شهادات بعض عمال الشركة كانت أكدت 
وجود شبكة واسعة بينهم موظفن في الشركة، وحتديداً 
عاملن في احلماية األمنية، يقومون بسرقة النفط. كما 
تفيد بأن بعض »أفراد اجليش يتعاونون مع هذه الشبكة، 
وهم األفراد املكلفون بحماية منش������آت شركة صافر مبا 
فيها احلقل واألنابيب، ضمن اللواء 107 مش������اة بقيادة 

اللواء خالد يسلم«.
وتس������يطر عل������ى محافظة م������أرب، ش������رق اليمن، 
قيادات من حزب »التجمع اليمني لإلصاح«، وحتتضن 
احملافظة عشرات اآلالف من اجلنود بقيادة اللواء محمد 
علي املقدش������ي، وقيادات محس������وبة على اجلنرال علي 

محسن األحمر.

بالوثائق..

ســــوق الگساء ..  وگالة بدون بواب 

أينما وليت وجهك في إطار مربع ما يسمى »بالشرعية«، 
وحكومــــة أحمد عبيد بن دغر املتواجدة فــــي فنادق الرياض، 
فثمــــة فســــاد مالــــي وإداري علــــى املســــتويات كافــــة: الــــوزارات، 
واملــــوارد،  واألمنيــــة،  العســــكرية  واألجهــــزة  وامللحقيــــات، 

واملؤسســــات. شركة صافر النفطية في محافظة مأرب منوذج 
واضح من ذلك، حيث تكشــــف وثائق تورط قيادات عســــكرية 
عليا في مأرب في عمليات فساد واسعة النطاق داخل الشركة 

ومبئات املاليني.



أش������اد صندوق النق������د الدولي بالتس������ارع 
امللح������وظ لانتع������اش االقتصادي ف������ي منطقة 
اليورو.. مطالباً البل������دان ذات املديونية العالية 
بانته������از ه������ذا النم������و بتخفيض ديونه������ا، وقال 
صندوق النقد في بيان ل������ه إن »انتعاش منطقة 
اليورو اكتسب زخماً بفضل دورة حميدة لإلنفاق 
االس������تهاكي وخلق فرص العمل«، واضاف لكن 
»عل������ى البلدان التي متتل������ك ديناً عام������اً كبيراً، 
كإيطاليا والبرتغال، بل وفرنسا أيضاً، استغال 
نافذة الفرص التي ال تزال تتيحها السياس������ات 
النقدية التيسيرية« للمصرف املركزي األوروبي 
»واملض������ي قدماً عل������ى طريق تعزي������ز االقتصاد 

واإلصاحات الهيكلية«.
وبالنسبة إليطاليا أكد الصندوق على ضرورة 
»إجراء مزيد من اإلصاحات على أسواق العمل 
واالنتاج واخلدم������ات، للمحافظة على النمو في 

اإلنتاجية واألج������ور«، باإلضافة إلى ذلك ونظراً 
لك������ون إيطاليا من البلدان املرتفعة الديون، فقد 
أرسل الصندوق إليها حتذيراً غير مباشر حول 
إمكانية إجراء منو تفاضلي ألوراقها املالية، قبل 

تخفيض السياسة النقدية التيسيرية.

وأش������ار صن������دوق النق������د الدول������ي الى أن 
“منطق������ة اليورو التي س������جلت بش������كل عام أقل 
تبايناً في معدالت النم������و بن الدول األعضاء«، 
فه������ي »متتلك فرص������ة ممتازة لتعمي������ق االحتاد 

االقتصادي والنقدي«.

< تتفاقم أزمة االقتصاد السعودي بصورة 
مضط������ردة منذ ثاث س������نوات؛ حي������ث تبّن 
أن االحتياط������ي النقدي املتواف������ر لدى اململكة 
تراجع بنحو الثلث في هذه الفترة، أي مبعدل 
%10 س������نوًيا، وهي نس������بة ضخمة قد تؤدي 
في النهاية إلى تداعيات اقتصادية كبرى؛ من 
بينها اضطرار احلكومة إلى تعومي سعر صرف 

الريال، وبالتالي انهيار العملة احمللية.
وقالت مجل������ة »ذا أتانتي������ك« األميركية 
إن »معدل تراج������ع االحتياطي هذا العام حَيّر 
خبراء االقتصاد الذين ال يرون ما يش������ير إلى 
زيادة في اإلنف������اق احلكومي؛ األمر الذي أدى 
إلى التكّهن بأن الس������بب في ذلك تهريب رأس 
املال، إضافة إلى تكاليف احلرب التي تقودها 

السعودية في اليمن«.
وتلفت املجلة األميركية إلى أن مؤسس������ة 
النقد العربي الس������عودي )البن������ك املركزي( 
أعلن������ت في الثام������ن والعش������رين من مايو 
املاضي أن صافي موجوداتها من العمات 
األجنبية في شهر أبريل تراجع إلى ما دون 
ال� 500 مليار دوالر ألول مرة منذ سنوات 
)وص������ل حتديًدا إل������ى 493 مليار دوالر(، 
وبذلك انخفضت احتياطيات السعودية من 
العمات األجنبية على مدى األعوام الثاثة 

املاضية بنحو الثلث بعد أن وصلت إلى أكثر 
م������ن 730 ملي������ار دوالر في الع������ام 2014.. 

وتضي������ف املجل������ة أن������ه ميكن تلخي������ص األمر 
ببس������اطة بالقول إن »سياسات اململكة العربية 
السعودية التي تستهدف مناهضة إيران لعبت 
دوًرا ب������ارًزا في اس������تنفاد احتياطيات اململكة 
من العم������ات األجنبية«، وتقول املجلة إنه في 
الش������هور األربعة األولى من عام 2017 -على 
سبيل املثال- انخفضت احتياطيات السعودية 
مبا يقرب من 36 مليار دوالر، بحسب بيانات 
وكالة »بلومبيرغ« لألخبار؛ وميثل هذا الرقم ما 
يقرب من %7 من موجودات الباد األجنبية، 
على الرغم من إجراءات التقشف التي ُفرضت 

منذ العام املاضي.

مزيد من االستنزاف
وتتابع املجلة: »لو بقيت أسعار النفط هذا 
العام تتراوح مبعدل 40 دوالًرا للبرميل فسوف 

ينجم عن ذلك مزيد من االستنزاف للقدرات 
املالية السعودية، وهذا يدفع إلى التساؤل عما 
إذا كان السعوديون يستطيعون حتّمل مشتريات 

ضخمة جديدة من األسلحة األميركية«.
وبالفعل؛ رأى خب������راء أن الصفقات التي 
يُتح������ّدث عنها ما هي إال »أخب������ار كاذبة«، أي 
عبارة عن جتميع خلطابات نوايا قدمية قد ال 
تتحقق في أرض الواقع؛ ولكن أعلن عنها ملنح 

ترامب شيًئا يتباهى به أمام الناس«.
ويق������ول تقرير املجل������ة إن������ه »ال ينبغي أن 

ينس������ى املرء أنه منذ ع������ام 2014 وحتى العام 
املاض������ي رفض������ت اململكة العربية الس������عودية 
تخفيض إنتاجها من النفط بالرغم من تراجع 
األس������عار، وكانت حجة اململكة أنها ترغب في 
حماية نصيبها من السوق بأي تكلفة بعد بروز 
منتجي الزيت الصخري في الواليات املتحدة. 
مبعنى آخر، لقد أرادوا س������حق ُمنْتجي الزيت 

الصخري في أميركا«.

مأزق خطير
ويقول التقرير إن ثمة إجماع بن احملللن 

واخلب������راء على أن إضعاف إي������ران كان جزًءا 
من خطة السعودين التي دفعتهم لاستمرار 
في ضخ النفط ورف������ض أي تخفيضات؛ على 
الرغم من الفائض الذي كان يغطي األس������واق 
العاملية، وتنتهي مجلة »ذا أتانتيك« إلى القول 
إن »اململكة العربية الس������عودية ستجد نفسها 
في مأزق خطير لو مضت قدًما في سياساتها 
املالية والسياس������ية الراهنة، كما أن مش������اكل 
اململك������ة قد تتضاعف ل������و تعرضت إلى العزل 
وتُخلي عنها في مسعاها لزعزعة إيران، وفي 
الوقت نفس������ه لم تتعاَف أسعار النفط في عام 

واحد من اآلن«.
وتأتي ه������ذه املعلومات ف������ي تقرير املجلة 
األميركية في أعقاب زيارة الرئيس األميركي 
دونال������د ترام������ب إلى الس������عودية والتي وقع 
أثناءه������ا عق������وًدا ضخمة بلغ������ت قيمتها 
اإلجمالي������ة 470 ملي������ار دوالر أميركي، 
وهي الصفقات الت������ي أثارت انتقادات 
واس������عة؛ ألنها جاءت في الوقت الذي 
تفرض فيه احلكومة الس������عودية على 
مواطنيها ضرائ������ب متزايدة من أجل 

التغلب على العجز في املوازنة لديها.
إل������ى ذلك توق������ع البن������ك الدولي 
تراجع من������و الناجت احملل������ي اإلجمالي 
للمملكة العربية الس������عودية إلى 0.6%، 
في 2017، مقابل منو بنسبة %1.4 لعام 
2016، ويع������ود مرة أخرى لارتفاع في عام 
2018 إل������ى نح������و %2، و%2.1 في 2019 ، 
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك، فإن نسبة منو 
الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2017، ستتراجع 
بنسبة %1 عن تقديرات النمو املتوقعة سابقاً 
ف������ي يناي������ر املاضي، وبنس������بة %0.5 لكل من 
عامي 2018، و2019 ، وأش������ار التقرير إلى 
أن امتثال الس������عودية لتخفيضات النفط وفقاً 
التف������اق »أوبك« كان أعلى م������ن املتوقع مقارنة 
بالدول األخرى املصدرة، مما يؤدي إلى تباطؤ 

منو االقتصاد السعودي، 
وقال البنك إن الهبوط في أس������عار النفط 
واإلي������رادات الهيدروكربوني������ة متث������ل أكثر من 
نصف اإلي������رادات املالية ف������ي اململكة العربية 
السعودية، مما أثر على املالية العامة، وتسجيل 

تراجع باالحتياطيات.

6 متفرقات2017/6/22م

< نشرة اقتصادية             العدد»12«            

ح������ذرت وكالة الطاقة الدولي������ة من آثار األزمة 
اخلليجية عبر ما سمته ب�«صداع لوجيستي«، والذي 
يعد مشكلة تش������غيلية بالنسبة ملنتجي النفط والغاز 
في قطر رغم عدم تس������ببه حاليا في تعطيل إمداد 
النفط ، وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الذي 
صدر اليوم األربعاء، أن مصدري موارد الطاقة في 
قطر ش������رعوا في مواجهة مشاكل لوجستية، وذلك 
بع������د أن فرضت أبو ظبي حظرا ف������ي موانئها على 
ناقات النف������ط، التي لها عاقة بقطر ما قد يؤدي 
إلى تراكم الشحنات وزيادة تكاليف الشحن، وتقول 
الوكال������ة الدولية إن قطر تنتج م������ا يقرب من 600 
أل������ف برميل من النفط اخل������ام يوميا، وهو ما ميثل 
أقل من %1 من اإلنتاج العاملي، لكنها مزود رئيسي 
إلمدادات الغاز الطبيعي املسال، وتعد أول مصدر له 
ف������ي العالم وتؤمن قرابة ثلث اإلمدادات العاملية إلى 

آسيا وأوروبا بشكل خاص.
وال يتوقع أن تؤثر األزمة اخلليجية على أسعار 
النفط والغاز على املدى القصير، لكن اس������تمرارها 
قد يؤدي إلى ارتفاع األس������عار ف������ي حال أثرت على 

تسليم الغاز القطري، وفق ما يرى محللون.
وتق������ول ش������ركة »أوكس������فورد إيكونوميك������س« 
االستش������ارية إن صادرات قطر م������ن النفط والغاز 
لن تتأث������ر على األرجح إذ ال ت������زال طرقها البحرية 
الرئيس������ية مفتوحة عبر املي������اه العمانية واإليرانية، 
ولكن اس������تخدام املياه اإليراني������ة يكلفها غاليا، وفق 
اخلبير »جان فرانس������وا سيزنيك« من مركز الطاقة 
العاملي في املجلس األطلس������ي ومق������ره في الواليات 

املتحدة.
> املصدر: وكاالت فريد غايرلي

»صداع لوجيستي« في اخلليج!

هبوط احتياطي النقد األجنبي ُيفاقم أزمة االقتصاد السعودي

صندوق النقد :  على البلدان ذات املديونية العالية إنتهاز انتعاش منطقة اليورو

أعلن������ت 20 من الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي اتفاقها على إنشاء نيابة أوروبية مشتركة 
خاصة للتحقيق ف������ي اجلرائم املالية، وقال بيان 
صادر عن مجلس االحتاد األوروبي عقب اجتماع 
ملجلس ش������ؤون العدل والداخلية حضره الوزراء 
املعنيون من دول االحتاد ال� 28، في بروكسل، إن 
20 عضوا توافقوا على اتفاقية تعاون بخصوص 
إنش������اء نيابة أوروبي������ة للجرائم املالي������ة مقرها 
بروكس������ل، وأوضح البي������ان أن 18 دولة أوروبية 
أعلنت مش������اركتها في االتفاقي������ة وهي: بلجيكا، 
بلغاريا، كرواتيا، وقبرص، والتش������يك، وأستونيا، 
وأملانيا، واليونان، وإس������بانيا، وفنلندا، وفرنسا، 
وليتواني������ا، والتفي������ا، ولوكس������مبورغ، والبرتغال، 

ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا.
فيما أعلنت دولتان أوروبيتان نيتهما املشاركة 
في االتفاقية، وهما إيطاليا والنمس������ا، وأضاف 
البيان أن دول االحتاد األخرى بوسعها االنضمام 
ف������ي الوقت ال������ذي ترغب فيه. وم������ن املتوقع أن 
تصبح النيابة اجلديدة مسؤولة عن التحقيق مع 
مرتكبي اجلرائم ضد ميزانية االحتاد ومصاحله 
املالي������ة، وإحالته������م للقضاء، والب������د من موافقة 
البرملان األوروبي من أجل إنش������اء النيابة، وكانت 
فكرة إنشاء نيابة أوروبية للجرائم املالية ظهرت 

للمرة األولى عام 2009.

20  دولة أوروبية تتفق على 
إنشاء نيابة للجرائم املالية



م������ا األم������وال الت������ي جتب فيه������ا ال������زكاة وما 
مقاديرها؟ 

زكاة األنعام
جتب الزكاة في األنعام بشرط: 

-1 أن تبلغ النصاب.
-2 أن يحول عليها احلول.

-3 أن تكون سائم�ة.
-4 أال تكون عاملة في حرث األرض أو س������قي 
الزرع أو حمل األثقال أو الركوب. وهذا بالنس������بة 

لإلبل والبقر.
ال جت������ب الزكاة فيم������ا دون اخلمس من اإلبل 
وإمنا جتب الزكاة على اخلمس من اإلبل فما فوق.

النصاب من اإلبل املقدار الواجب فيه
من - إلى

5 - 9 شاه جذع من الضأن أو ثني من املعز
10 - 14 ش������اتان جذع من الضأن أو ثني من 

املعز
15 - 19 ثاث ش������ياه جذع من الضأن أو ثني 

من املعز
-20 24 أربع ش������ياه جذع م������ن الضأن أو ثني 

من املعز
25 - 35 بنت مخاض ذات حول أي ع�ام

36 45- بنت لبون ذات حولي�ن
46 - 60 حقه ذات الثاثة االحوال
61 - 75 جذعه ذات أربعة أحوال

76 - 90 بنتا لبون كل واحدة ذات حولن
91 - 120 حقت������ان كل واح������دة ذات ثاث������ة 

أحوال.
وفيم������ا زاد عل������ى املائ������ة وعش������رين ففي كل 
خمس������ن حقه وفي كل أربعن بن������ت لبون، وهكذا 
يكون التفاوت بزيادة عش������رة فعشرة وال زكاة عما 

بن الفريضتن.
البقر: ال جتب ال������زكاة فيما دون الثاثن من 

البقر فأول نصابها ثاثون فما فوق 
النصاب من البقر املقدار الواجب فيه

من- إلى
30 - 39 تبيع ذو حول أي عام

40 - 59 مسنة ذات حولن
60 69- تبيعان لكل واحد منهما حول

79-70 مسنة ذات حولن وتبيع ذو حول
-80 89 مسنتان كل واحدة ذات حولن

99-90 ثاثة أتبعه
199-100 مسنة مع تبيعن

--120 ففيها ثاث مسنات أو أربعة أتبعه
 الغن������م: ال جتب الزكاة فيما دون األربعن من 
الغنم وإمنا أول نصابها أربعون فما فوق، النصاب 

من الغنم املقدار الواجب فيه:
من- إلى

120-40 ش������اه واحدة أمتت السنة أو ثني من 
املعز

200-121 شاتان
399-201 ثاث شياه
499-400 أربع شياه

599-500 خمس شياه
وهكذا في كل ما زاد على األربعمائة من الغنم 
فف������ي كل مائة من الغنم ش������اة واحدة وال زكاة عما 

بن الفريضتن.

زكاة الذهب والفضة
جت������ب الزكاة ف������ي الذهب والفض������ة وما في 

حكمها إذا حال عليها احلول.
ونصاب الذه������ب إذا بلغ وزنه )85( خمس������ة 

وثمان������ون جرام������ا من عي������ار الذهب أم������ا الفضة 
فنصابها إذا بلغ وزنها )595( خمسمائة وخمسة 
وتسعن جراما من الفضة الصافية وما دون ذلك 

ال يجب فيه الزكاة.
ويكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر 

) .2.5%(

زكاة النقود وما يقوم مقامها
جتب الزكاة في أوراق النقد الوطنية واألجنبية 
واألس������هم واحلصص في الش������ركات والس������ندات 
والصكوك وس������ائر األوراق التي تقوم مقام النقود 
واألم������وال املدخرة منه������ا والودائ������ع النقدية لدى 
املص������ارف بش������رط أال تك������ون ملنش������اة جتارية أو 
صناعي������ة س������بق وأن دخلت ف������ي وعائها اخلاضع 

للزكاة املستحقة عليها.
ويش������ترط لوجوب الزكاة في األموال املذكورة 
في الفقرة الس������ابقة أن يبلغ املال النصاب احملدد 
وأن يح������ول عليه احلول، ونصاب الزكاة في النقود 
هو قيمة ما وزنه )85( خمسة وثمانون جراما من 
الذهب عيار )21( ويقدر بعملة اجلمهورية ويكون 
مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر 

) .2.5%(

زكاة عروض التجارة والصناعة
جتب ال������زكاة في الع������روض التجارية مبا في 
ذلك األراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار 
واألنع������ام والدواجن املعدة للبي������ع بقصد التجارة 

بالشروط التالية: -
-1 توافر النصاب.

-2 مرور احلول.

-3 توافر نية التجارة.
وحتس������ب الزكاة في عروض التج������ارة بجرد 
التجارة وتق������ومي البضاعة وتض������اف اليها النقود 
واملدخ������رات املخصصة للتج������ارة وديونها املتوقع 
حتصيلها ويطرح م������ن كل ذلك الديون التي عليها 
والنفقات ويزكي عما تبقى، وال حتسب من عروض 
التجارة آالته������ا كالدكان واملوازين وآلة احلس������اب 
والس������فينة وس������يارات نقل البضاعة ونحوها مما 

يستخدم لعروض التجارة ال لاجتار فيه.
 نصابه������ا م������ا قيمة م������ا وزنه )85( خمس������ة 
وثمانون جرام������ا من الذهب عي������ار )21( بالريال 

اليمني كل حول.
مقدارها ربع العشر )2.5%. (

ميقاته������ا.. مرور احل������ول ما ع������دا العقارات 
ونحوها املع������دة للتجارة فتزكى م������رة واحدة عند 

بيعها مع اعتبار مرور احلول.
زكاة الزروع والثمار

جتب ال������زكاة في ال������زروع والثم������ار بأنواعها 
املختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار 

عند طيبها أو حصادها.
جتب الزكاة على مال������ك األرض والزارع لها، 
أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على املس������تأجر 

باعتباره مالكا لوعاء الزكاة.
ويكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العش������ر 
%10 إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر أي 

%5 إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.

زكاة املستغالت
جت������ب الزكاة في املس������تغات م������ن األراضي 
والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية 

ووسائل النقل األخرى مع خصم املدفوع من الزكاة 
مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة.

نصاب زكاة املستغات: هو نصاب الذهب أي 
ما قيمته تعادل قيمة )85( خمسة وثمانون جراما 

من الذهب عيار )21(.
ويكون مقدار زكاة املس������تغات )%2.5. )من 
اجمالي اإليراد السنوي سواء كان في املدن أو في 

القرى.
جتب الزكاة في عس������ل النحل إذا بلغ نصابه 
س������بعن كيلو جراما فاذا بلغ هذا املقدار فما فوق 
وج������ب فيه ال������زكاة نصف العش������ر %5 يؤخذ من 
صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف 

وليس فيما دون ذلك زكاة.
كما جتب الزكاة في املنتجات احليوانية املعدة 
للتجارة كاأللبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير 
دودة القز وغيره������ا وتعامل هذه املنتجات معاملة 
ع������روض التجارة بعد خص������م التكاليف والنفقات 

شريطة أن تكون معدة للتجارة.
وجتب الزكاة في كل ما اس������تخرج من البحر 
كالس������مك واللؤل������ؤ والعنب������ر وغي������ره وفيه������ا ربع 

العشر)%2.5. )أن بلغت النصاب.

زكاة الدخـل
جتب الزكاة على دخل: -

-1 املستش������فيات اخلاصة -2 املستوصفات 
اخلاصة.

-3 العيادات اخلاص�����ة -4 الورش املصنع�������ة.

-5 مكاتب احملامي������ن -6 املكاتب الهندسي������ة.
-7 مكاتب احملاسبن القانونين -8 املدارس 

واملعاهد واجلامعات اخلاصة.
وحتس������ب الزكاة على م������ا اجتمع من دخولهم 
في نهاية العام بعد احتس������اب التكاليف والنفقات 
اخلاص������ة بها وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة 
املطلوبة منهم ومقدار ال������زكاة عليها كمقدار زكاة 

التجارة مع توفر النصاب.

زكاة الركاز واملعادن
يجب اخلم������س )%20( في ال������ركاز واملعادن 
املس������تخرجة من باطن األرض أو البحر أيا كانت 
حالته������ا الطبيعي������ة جامدة أو س������ائلة إذا خرجت 
تلقائيا من باطن األرض أو عثر عليها بسهولة دون 
إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم 

تستخرج إال ببحث وتنقيب.

زكاة الفطر
جت������ب زكاة الفطر على كل مس������لم ومس������لمة 
كبيرا أو صغيرا يدفعها الشخص عن نفسه وعمن 
يعولهم مم������ن تلزمه نفقته ويجوز حتصيلها خال 
النصف األخير من ش������هر رمض������ان على أن يكون 

نهاية صرفها للفقراء قبل صاة العيد.
ويش������ترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص 
املس������لم أن ميلك معها قوت يومه وليلته وقوت من 

تلزمه نفقته كذلك.
مقدار زكاة الفطر )صاع( من غالب قوت أهل 
البل������د ويجوز دفع القيمة نق������دا إن كانت املصلحة 
تقتضي ذلك ويحدد س������عر الصاع حس������ب س������عر 

السوق في حينه.
مصارف الزكاة

 -1 الفقراء -2 املساكن 3 - العاملن عليها 
-4 املؤلفة قلوبهم

-5 في الرق�����اب -6 الغارم������ون -7 في سبيل 
الله -8 ابن السبيل.

جتـــب الـــزكاة علـــى كل شـــخص طبيعي أو 
اعتباري بشـــرط أن يكون مسلما ميلك داخل 
اجلمهوريـــة أو خارجهـــا مـــا جتـــب فيـــه الـــزكاة، مـــع 
مراعـــاة عـــدم االزدواج فـــي دفـــع الزكاة وفـــق القانون 
اليمني رقم 2 لســـنه 1999م بشـــأن الزكاة، وميتلك 
النصـــاب الشـــرعي ملكا تامـــا ولو تغيـــرت صفة املال 

خـــالل احلـــول، وأن يحول احلـــول في األمـــوال التي 
يشـــترط فيهـــا حلـــول احلـــول، وأن يكـــون املـــال غير 
متعلـــق باالســـتعمال الشـــخصي، وأن ال يكـــون املال 
مستغرقا بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء 
مـــاال واحـــدا لغرض تكملـــة النصـــاب، وينطبق ذلك 

7على الشركات والشراكات وامللكية الشائعة.  تقرير2017/6/22م
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مقادير  الزگـــــــاة  وعلى من جتب  وما نصابها؟ 



تع������د قضي������ة كب������ار الس������جناء 
املعس������رين في السجون من القضايا 
الرس������مية  األكثر تعقيداً، فالتقارير 
تتحدث عن وج������ود أكثر من 1300 
سجن معسر في مختلف السجون؛ 
منهم أكثر من300 سجن على ذمة 
حق������وق خاص������ة للغير في الس������جن 
املركزي بصنعاء، منهم جتار أفلسوا 
وآخري������ن على ذم������ة قضاي������ا مالية 
وكذلك العشرات من املعسرين على 
ذمة دي������ات وأروش، ووفقاً  ملعلومات 
مؤكدة فإن معظم املعس������رين قضوا 
فت������رات محكوميتهم وأصبح بقاءهم 
في الس������جن خارج نط������اق القانون، 
إال أن عدم س������داد احلق������وق املالية 
للدائن������ن التي تباينت م������ا بن ال� 5 
آالف دوالر لصغار املدينن إلى قرابة 
امللي������ون دوالر لكب������ار املدينن حالت 

دون اإلفراج عنهم.
ووف������ق املص������ادر، ف������إن كب������ار 
الس������جناء املعس������رين في الس������جن 
املركزي بصنعاء يبلغوا 145 سجيناً، 
وتبلغ احلقوق اخلاصة للغير احملكوم 
بها عليهم 3 ملي������ارات و472 مليوناً 

و926 ألف������اً و260 ري������االً، وتباينت 
قضايا كبار املعسرين في السجن بن 
إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة 
أمان������ة وتزوير واخت������اس، وتفاوتت 
فترات س������جنهم من عامن إلى 13 

عاماً.
املعسرين  الس������جناء  كبار  ملف 
ألن  ح������ل،  دون  مفتوح������ا  س������يظل 
املديونيات التي عليه������م كبيرة تفوق 
قدرات أي منظمات إنس������انية عاملة 
في هذا اجلانب، وال نقول بأنها تفوق 
قدرات فاعلي اخلير، لكنها ال تفوق 
قدرات الدولة في األوضاع الطبيعية 
وفي حال وجود نوايا حقيقية إلغاق 
هذا امللف، فهناك س������جناء معسرين 
عل������ى ذم������ة 100 إل������ى 200 مليون 
ري������ال، وهو مبلغ كبير، ولكن س������جن 
املعس������ر على ذمة إف������اس ال جدوى 
من������ه، فبإمكان التاجر بعد إفاس������ه 
أن يس������تعيد نشاطه التجاري ويسدد 
ما علي������ه تدريجياً، أفضل من إبقائه 
في السجن لسنوات، وحتويل حياته 

وحياة أسرته إلى جحيم. 
صحيح هناك من س������يقول هذه 

أموال الن������اس وحق������وق الغير، لكن 
بس������جن املعس������ر أفرغته متاماً من 

ممارسة أي نشاط جتاري قد يتمكن 
معه من تسليم حقوق الغير.

8 األخيرة2017/6/22م
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أسعار الصرف في السوق املوازي 
العملة

الدوالر

السعودي

الشراء

356

93.3

     البيع

357

93.6

جنراالت النفط يطيحون بكليب  ضبط أحد مزوري غالفات 
ولواصق ادوية منتهية 

<  الـــزكاة لغًة: النماء والزيادة، والبركة، والطهارة، والصاح، وُس������ّميت 
بالزكاة ألنها تزيد من مال العبد وتنّميه. 

الـــزكاة اصطالحـــًا: مقداٌر من املال يُخرج م������ن مال العبد عند موافقته 
لش������روط ال������زكاة، ويُعطى هذا املقدار من املال إل������ى فئاٍت مخصوصٍة. 
وذِك������رت الزكاة في القرآن الكرمي بلفظ الصدقة، فقال تعالى:   ) ُخْذ ِمْن 
يِهم ِبَها َوَصِلّ َعلَيِْهْم ِإَنّ َصَاتََك َس������َكٌن  ُرُهْم َوتَُزِكّ أَْمَواِلِه������ْم َصَدَقًة تَُطِهّ
لَُّهْم َواللَُّه َس������ِميٌع َعِليٌم( )التوبة:103(، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 
ملعاذ حن أرسله إلى اليمن :   ) أْعِلْمُهم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم   (.

م�صطلحات 
الــزگــــــــــــاةاقت�صادية 

<  فـــي أول مؤمتـــر صحفي عقد فـــي أروقة فندق 
املوفمبيـــك فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض، أكد 
محافظ البنك املركزي املعني من قبل هادي منصر 
القعيطي في سبتمبر املاضي أن قرار نقل البنك قرار 
»عســـكري » أكثر منه اقتصادي، وأشـــار إلى أن القرار 
ســـينعكس إيجابًا علـــى املواجهات فـــي مديرية نهم 
شرق العاصمة، وسوف يكون له دور كبير في التقدم 
العســـكري نحو صنعاء وحسم األوضاع عسكريًا، إال 
أن تلك العبارة التي حملت أكثر من داللة وكشـــفت 
نوايا مرتزقة العـــدوان واألهداف اخلفية من القرار 
جتاهلهـــا الكثير من املراقبني، ولكـــن تلك األهداف 
اخلفية انكشفت مؤخرًا وظهرت حقيقتها، فمرتزقة 
العـــدوان وبضوء أخضر ســـعودي إماراتي ميارســـون 
أبشع صور االنتهاكات بحق موظفي الدولة مدنيني 
وعســـكريني في كل احملافظات منذ صدور قرار الفار 
هـــادي بنقـــل البنك والذي تســـبب بتعطيل وظائف 

البنك في صنعاء. 
إال أن ذلـــك العمل اإلجرامـــي الذي حول مصادر 
دخـــل مئـــات اآلالف مـــن موظفـــي الدولـــة إلـــى أداة 
حرب، فشـــل في دعم جبهات املرتزقة كما لم يساهم 
فـــي انحســـار وتيـــرة املواجهات في صفـــوف اجليش 
واللجـــان الشـــعبية حتـــى اآلن بـــل زادها قـــوة وثباتا 
وإصـــرارا على هزميـــة الغـــزاة واملرتزقة وإفشـــال كل 
مخططاتهـــم، وإذا كانت املؤشـــرات تفيد بـــأن القرار 
قد فشـــل في حتقيق األهداف اخلفيـــة من صدوره، 
لكـــن القـــرار جنـــح فـــي كشـــف الوجـــه القبيـــح ملـــن 
يطلقـــون على أنفســـهم بالشـــرعية، والذين اتخذوا 
ذلـــك القـــرار األرعن وســـيلة لنهـــب 400 مليار ريال 
طبعت في روسيا وتنصلوا عن كافة التزاماتهم أمام 
األمم املتحـــدة أو التـــي قطعـــت للبنـــك والصندوق 
الدوليني بشـــأن صـــرف رواتب موظفـــي الدولة دون 
أي استثناءات، وها هي اليوم تنهب اإليرادات العامة 
للدولة في اجلنوب، وتسرق النفط في حقول مأرب 
وحضرموت، ومتنح إيرادات الدولة في املنافذ البرية 
والبحريـــة واجلوية لعصابـــات إجرامية خارجة عن 
ســـيطرتها قبل أن تكـــون خارجة عن الدســـتور وعن 

النظام والقانون. 
واليـــوم وبعـــد ضغوط شـــعبية واجهتهـــا حكومة 
الفـــار هـــادي لصـــرف رواتـــب موظفـــي الدولـــة فـــي 
اجلنوب، سعت إلى صرف رواتب للمليشيات املسلحة 
والتنظيمـــات االرهابية »القاعدة وداعش« املتحالفة 
معهـــا بضـــوء أخضر ســـعودي، وهو ما يكشـــف زيف 
ادعـــاءات تلـــك احلكومة التي ســـوقتها فـــي احملافل 
الدولية قبل صدور قرار نقل البنك، فتلك احلكومة 
املرتهنـــة للعـــدوان التزمـــت بصرف رواتـــب موظفي 
الدولة وفق كشـــوفات شهر ديسمبر 2014م، تصرف 
اليـــوم أمـــوال الشـــعب اليمنـــي املطبوعة في روســـيا 
للمليشـــيات املوالية لها وحتـــرم موظفي الدولة من 

رواتبهم األساسية. 

قرار نقل البنك عسگري

للتذكير

< بتوجيهات من املجرم والفاسد على محسن األحمر، أطاح وزير النفط 
في حكومة الفار عبدربه منصور هادي، س������يف الش������ريف، باملدير التنفيذي 
لش������ركة صافر النفطي������ة احلكومية أحمد كليب، على خلفية كش������فه عمليات 
س������رقة للنفط اخلام من حقول القط������اع 18 مبنطقة صافر مبحافظة مأرب، 
وأكد مصدر مقرب من كليب أن إقالته جاءت على خلفية فضحه نهب النفط 
من قبل جنراالت النهب املنظم للنفط  في مأرب والتي كش������ف عنها األسبوع 
قب������ل املاضي، واتهاماته لوزير النفط املعن من قب������ل هادي بالتواطؤ مع تلك 
املمارس������ات التي تتم في وضح النهار من قبل جنراالت النفط وعدم التجاوب 

مع نداءات الشركة لوقف العبث والفساد في القطاع النفطي.

<  متكنت األجهزة األمنية واللجان الش������عبية من ضبط أحد 
مزوري أغلفة ولواصق ألنواع من األدوية املنتهية الصاحية بأمانة 
العاصم������ة، وأوضح مصدر أمني أن األجهزة األمنية ألقت القبض 
على أحد مزوري أغلفة ولواصق أنواع من األدوية املختلفة واملنتهية 
الصاحية باألمانة ويقوم بتوزيعها وبيعها بس������عر الصنف السليم، 
وأك������د املصدر أنه مت ضب������ط عدة أنواع من األدوي������ة املنتهية ذات 

اخلطر الكبير الذي تسببه جراء انتهائها.

االدارة احمللية حتدد  مقدار زكاة  الفطر 
للعام اجلاري بـ 250 ريال للنفس 

> ح������ددت وزارة اإلدارة احمللية مقدار زكاة الفط������ر للعام اجلاري 1438ه� بالعملة 
احمللية، مبائتن وخمس������ن ريال )250( عن كل نفس، وأشارت في كتاب دوري لها برقم 
)2( لع������ام 2017م، إل������ى ضرورة حتديد املبلغ املس������تحق على كل موظ������ف ومن يعولهم، 
وفقا لكش������وف الراتب لشهر يونيو اجلاري، بالتعاون بن إدارات شؤون املوظفن واملوارد 

البشرية، مبا من شأنه تنمية الوعاء اخلاص بصدقة الفطر.
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