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ار في الملهى الجدید ألیس كذلك ؟:یاسمین لقد تسلینا كثی

ارئب التي تكلم عنها األستاذ !انظري یاسمین :سامي هذه هي المدیریة العامة للض
نّمر أمامها كل یوم ولم نكن نعرف .في درس التربیة على المواطنةیوم أمس

.مهامها

ارحة :یاسمین قبل هذا الدرس لم أكن أعرف شیئا عن معنى سامي ،یا بص
ارئب .الض

؟یا ترى، هل تذكرین ما شرحه األستاذ :سامي

قال إننا نعیش في وطننا وعلینا أن نشارك جمیعا، كل حسب !أكید:یاسمین
.استطاعته، في المصاریف التي تتطلبها حیاتنا ونمو بالدنا

ائب إذن هي قسط من المال یؤدیه كل مواطن حسب استطاعته، فالض ر:سامي
.وتنفقه الدولة لفائدة الجمیع

وفیم تنفق الدولة هذا المال ؟:یاسمین

ارفق الثقافیة في كل الخدمات العمومیة من مدارس ومستشفیات،:سامي ومعظم الم
ازت الكبرى من  والریاضیة كالمكتبات والمالعب والمسارح ودور الشباب وكل التجهی

ارت وسدود ارئب أنواع...طرق وموانئ ومطا .وال تنسي أن األستاذ أشار إلى أن الض

ارئب .ال تكمل،هیا لنلعب لعبة:یاسمین كل واحد منا یذكر نوعا واحدا من الض
ارنوالذي ال یج !د واحدا في اآلخر خس
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وهي التي ندفعها كلما اشترینا الضریبة على القیمة المضافة،.أبدأ اللعبة:سامي
.شیئا مثل هذه المثلجات

از :یاسمین ولكن هل یجب أن ندفع الضریبة على القیمة المضافة حتى إذا اشترینا خب
أو حلیبا؟

ارؤها دون دفع الضریبة على بالطبع ال، بالنسبة للمواد األساسیة،:سامي یمكن ش
ارئب.القیمة المضافة !دورك اآلن لتتكلمي عن النوع الثاني من الض

إنها الضریبة على الدخل یدفعها .سأذكر ضریبة یدفعها هذا البقال:یاسمین
األشخاص حسب استطاعتهم وهي جزء من األموال التي یحصلون علیها من خالل 

رسون تجارة ما، كما أن هناك أشخاصا ال یدفعون هاته الضریبة أجورهم أوعندما یما
.كالعاطلین عن العمل أو األشخاص ذوي الدخل المحدود

إذا تعلق األمر بشركة، یؤدي صاحبها الضریبة على الشركات .اآلن دوري:سامي
!دورك اآلن.وهي جزء من األرباح التي تحققها شركته

!تعادلنا.ر تؤدى على معظم العقودرسوم التسجیل والتمب:یاسمین

ارئب أخرى تخصص للجماعات المحلیة !لیس بعد :سامي ال تنسي أن هناك ض
التي تقوم بدورها بالمحافظة على جمال ونظافة مدینتنا وهو ما أشار إلیه األستاذ 

.مثال الضریبة المهنیة التي تؤدى للتمكن من حق ممارسة التجارة.بالرسوم المحلیة
!اآلندورك

.رسم السكن الذي یدفعه المالكون عن البنایات والمنازل التي یملكونها:یاسمین
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أنهینا جمیع أنواع .ورسم الخدمات الجماعیة  للمساهمة في جمع األزبال:سامي
ارئب، لقد فزت !الض

ارئب محلیة أخرى لم یذكر اسمها:یاسمین !طبعا ال، أشار األستاذ إلى أن هناك ض
!إذا تعادلنا وفهمنا الدرس جیدا

.لكي أتأكد أنك فهمته بالفعل، عندي لك سؤال أخیر:سامي

.هات ماعندك:یاسمین

ارئب التي یدفعها والدك؟ :سامي ماهي الض

یؤدي الضریبة على الدخل تقتطع من أجره كموظف كما أنه یؤدي رسم :یاسمین
.ذاالسكن ورسم الخدمات الجماعیة عن منزلنا ه

ارئبنا :سامي ارئع اآلن تأكدت أنك فهمت الدرس جیدا وبأننا حتما سنؤدي جمیع ض
عندما نكبر

!ونكون مواطنین صالحین إن شاء اهللا :یاسمین


