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ســنة 2015 انطلقــت االدارة العامــة لــأداءات بالتعــاون مع وزارة 
ــا  ــة وأهميته ــن الجباي ــي ع ــم درس تحسيس ــي تقدي ــة ف التربي
ودورهــا فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي. تمــت صياغــة محتــوى 
الــدرس، وعنوانــه »الجبايــة 10/10«، فــي إدارة اإلعــام واالرشــاد 
الجبائــي التابعــة لــإدارة العامــة لــأداءات وتــم تقديمــه كتجربــة 
ــة  ــز الجهوي ــض المراك ــارات بع ــل إط ــن قب ــرض م ــكل ع ــي ش ف

فــي مجموعــة مــن المــدارس الموزعــة علــى 8 واليــات.
 

بعــد تقييــم التجربــة وتحســينها تــم تعميمهــا انطاقــا من ســنة 
ــة  ــح درس »الجباي ــة وأصب ــات الجمهوري ــل والي ــى كام 2016 عل
10/10« تظاهــرة يســتفيد منهــا ســنويا حوالــي 12 الــف تلميــذ. 

هدفنــا مــن خــال هــذه التظاهــرة هــو خلــق جيــل يفهــم 
مبــادئ الجبايــة وأهميتهــا فــي االقتصــاد الوطنــي حتــى يحتــرم 

ــة. ــدة المواطن ــد أعم ــبث بأح ــى التش ــر عل ــه ويكب واجبات

ــرم  ــل يحت ــاء جي ــو بن ــرى نح ــة أخ ــل«  لبن ــارق وأم ــان الخ »تونم
واجباتــه الجبائيــة.
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واوو

بزز  أنا تون مان الخارق 

نخدم للدولة 

التونسية مهمتي

 نبني المشاريع، 

المدارس، 

السبيطارات، 

الطرقات و برشة 

حاجات أخرين باش  

التوانسة يعيشو 

ويقراو  و يخدمو 

في بالدهم.

هذا سؤال ذكي برشة، 

أما قريتلو حسابو أخزر 

هوني
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بزززززز

اوووب

وااااااو!

هذا بفضلك 

إنتي

بالطبيعة بفضلك و بفضل 

عايلتك و التوانسة الكل

إركب

حاضرة؟

حزام األمان
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خممت الدولة تصنع روبو

  ينفذ أوامرها و يعاونها في 

التنمية و البناء...

كيما دول العالم الكل، في 

بالد إسمها تونس تفاهمو 

المواطنين نساء و رجال

 و تلموا الكلهم فالحين و 

محامين و أساتذة،

 طبة و فنانين، وعملو 

جمهورية و دستور و مجلس 

نواب ينتخبو الشعب باش 

يعمل القوانين تنضم الدولة، 

و  يتعايشو التوانسة في 

سلم و يبنيو بالدهم. 

ومن وقتها تصنع تون مان 

األول و و انا الثاني باش 

نخدمو الدولة التوسية

 و ناخذو تعليماتنا من 

مجلس النواب.

  نجمعوا الموارد متع 

الدولة و نبنيو المشاريع

و الطرقات و المدارس

 و باااارشا حاجات أخرين
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وااااااو!

وصلنا

تقلص

جبتلكم هدية على خاطر

 إنتوما مواطنين ملتزمين 

و تساهمو في مداخيل  

الدولة في الوقت

و بإنتظام

الحكاية ساهلة برشة

 الدولة كيما العايلة :

 في عايلتك شكون

 ينفق عليك

 وعلى أخواتك ؟

صحيت الشهرية هي من 

مداخيل أو موارد العايلة 

كيما الحانوت إلي كاريه 

بوك لحمودة الحجام  زادا هو 

مدخول للعايلة الدولة زادا 

عندها موارد كيف العايلة 

إلي نجمعهم آنا.

بالضبط، الدولة زادة عندها مصاريف كبيرة، الفلوس إلي تلمها 

الدولة )الموارد( هي زادة تتصرف على الصحة، تبني السبيطارات 

باش كي إنتي تمرض تلقى وين  الداوي، وتتصرف على  المدارس

و المشاريع  و الترفيه زادة هاذوما نسميوهم النفقات.
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»العايالت المعوزة ما تدفعش«

هذاكا يتسمى عدالة جبائية.

 بالعكس نعاونوهم و بالطبيعة

 كل واحد  يدفع حسب مداخليو

 و الفلوس إلي يربحها. وزيد

 على هذا الكل كي يشريولك

 بوك وأمك الكمبيوتر فما %19

 ملفلوس إلي تدفعها تمشي

 للدولة ونسميوها

 األداء على القيمة  المضافة

كيف ما قلنا

 بفضل عايلتك !

وهذا يتسمى

 لضريبة على 

الدخل

خزان الموارد

كل مواطن عندو 

مدخول يعطىمنو 

شويا للبالد، اللي أغلب 

مواردها تجيبها من 

الجباية، كيمااللي 

دفعوها بوك

 و أمك توا..

الدولة زادة عندها حاجة

 كيما الشقاقة تخبي

 فيها الفلوس إلي جاية

 من الضرائب الشقاقة

 الكبيرة هاذي

 يسموها...

تنجم تسميها 

هكاكة باش تحس 

عندك برشة فلوس

شنية تحب تخدم

 كيف تكبر ؟

موش كان األشخاص 

كهو

 يدفعو المعامل

 و الشركات الخاصة

 تعطي أداءات...

 هيا...

 نشيعو بوك

باهي برشة, باش تعاوني 

ر حسابات 
ّ
ماال ! كان تسي

المعمل هذا كيف تكمل 

قرايتك، باش يقولوك 

إلي فمة  فلوس من 

المرابيح مخصصة لخزينة 

الدولة

يتسمى الضريبة

 على أرباح الشركات

إنت فين 

تخبي

 فلوسك ؟
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مطار تونس قرطاج

بزززززز

ها ها ها
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الخزينة العامة

ررر
فر ايجا معايا

بالضبط  كيما برشة أخرين

 كيما السوناد، الستاق

 و شركة الفسفاط و 

غيرهم

فما ٣٣٥ قباضة في

 الجمهورية التونسية وين

 يتوجهو المواطنين

 باش يقومو بواجبهم

 و يدفعو ضرائبهم

هيا معايا نحوسو

 و نوريك فين

 تتصرف الفلوس

 هاذي

هاذي الشقاقة

 متاع تونس

 ميزانية الدولة

 إلي حكينا عليها

الضرائب إلي دفعوها

 األشخاص و الشركات

 تتلم هناو من بعد

 ندفعو

 منها الشهريات
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شووو

الموظفين إلي 

يخدمو في القطاع 

العمومي الكل 

تتكفل الدولة 

بخالصهم.

 الدولة كيما 

المؤسسة إلي

 تخدم فيها  ماما 

أماهي  مؤسسة

 كبيييييييييرة 

فيها أكثر من

 600 ألف

 موظف

 يدفعو،  خاطر هوما

 أول ما يستنفعوا

 بالمشاريع هاذي. 

بما أني الدولة

 كيما العيلة،  فإن

 المؤسسات هاذي

 من وقت ألخر تهيئها

 و تحسنها كيما بوك

 يدهن الحيوط،  يبدل

 كوبة الباب، هاذي

 كلها مصاريف.

السبيطار و كيما زادة المطار

 إلي كنا فيه، المصانع، سكك

 الحديد، المدارس و الطرقات

 هاذي الكل مشاريع تعملها

 الدولة و تهيئها، باش تنجم

 تمشي تقرا و تداوي

 و تتفرهد.

 هذاكا عاله المواطنين

عبير هاو باش نزيدك

 معلومة جديدة

عم الهادي شنية أكثر

 المواد إلي يشريها

 التونسي كل يوم

موش هذا أكهو

 توا نكملك

إيجا نوريك الحاجة 

األخرى إلي تتصرف 

في النفقات

تحول

قباضة

هيا

 نمشيو
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إنذار 

ب 
ّ
تهر

جبائي

تون مان إنذار إنذار

إنذارإنذار

تيتتيت

تراك
 تراك

تراك

تيييييييت

الميزانية متاعي

 فارغة و الجدول

 ماعادش متوازن 

قلة الموارد

 و السبب متاعو هو 

التهرب الجبائي

العطب

 حكايــت الخــالص مباعــد ذكرتنــي فــي حكايــة القــرض 
الدولــة زادة ســعات تســتحق فلــوس تمشــي  تتســلفها 

مــن دول أجنبيــة

مــا تنســاش أخــر حاجــة فــي النفقــات  

القــروض  خــالص  زادة  منهــا  إلــي 

تســلفتوا   إلــي  ترجــع  الزم  الدولــة 

كيمــا نحنــا نرجعــوا حاجــة تســلفنا

ها من عند صحابنا 

الدعم هو بيع 

المنتوجات

 بسوم أقل من 

سوم تكلفتو

صحيح, الدولة مثال 

تدعم كل خبزة ب 200 

مليم 

باش تحافظ على 

القدرة الشرائية متاع 

المواطنين متاعها 

خاصة المعوزين 

عبير معادش

 بكري علينا

 الزمنا نرجعو نكملو 

مشروع المدرسة

من مصاريف الدولة زادة هو دعم 

المواد األولية و المواد هاذي 

األكثر إستهالك

 و إلي نستحقوها ديما
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