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 الضريبة الحضرية والخدمات الجماعية. الضرية د السكن ؤ د النظافة

الموضوع د البرنامج ديالنا اليوم غايدخلنا إل العالم ديال الضرائب. ؤغانتكلموا على الضريبة 

ماشي ديال الخدمة ولكن ديال السكن. قبل كانت الضريبة الحضرية ؤضريبة واحدة أخرى اللي 

القانون غادي يوحدهم بجوج ؤغادي نبداو نسمعوا الضريبة على  2007كاتسمى على النظافة. ف 

كن ؤ الخدمات الجماعية. الضريبة الحضرية يمتى خاصني نخلصها؟ خاصنى نخلصها من بعد الس

سنين إال ياله شريت الدار. بالصحة ؤالراحة. ؤمن بعد كل عام غادي نخلص هاديك الضريبة  5

من بعد خمس سنين. أما الضريبة على النظافة راه كاتخلص من العام األول كانخلصوها ف كل 

دابا إال ما خلصناش ف الوقت هنا غانعرفوا بأن كاينة واحد الغرامة إال كاتوصل سنة. نتكلموا 

% إدن من 5% من داكشي اللي خاصنا نخلصوا من بعد كل شهر غادي تبدا تزاد علينا  10حتى 

 األحسن نخلصوا. 

ول بان مول گشكون اللي واجب عليه إدي؟ واش مول الدار ؤال السيد اللي كاري. القانون كاي

دار، السيد اللي عندو الرسم ف اإلسم ديالو هو اللي غادي يخلص هاد الضرائب. دابا السؤال ال

اللي غادي يجي البال ديالي: إال داك السيد باع الدار ؤماخلصش الضرائب، السيد اللي شرا داك 

ه. ؤهنا السيد الللي شرا راه من اللزوم ؤ من المسؤولية ديالو إدي الضرائب ديال السيد اللي باع لي

ول گالدور ديال الموثفن دائما ندوزو عند الموثق ألن الموثق كايشوف جميع هاد األمور، عاد كاي

 لك شري أوال ال. 

الضريبة الحضرية أوال الضريبة ديال النظافة راها كاتجي إل عند مول الدار السيد اللي عندو 

ة. حاجة اخرى إال غادي نشريو الرسم ف اإلسم ديالون ماشي عند السيد اللي كاري، هادي من جه

دار أخرى نتيقنوا بأن الناس اللي كايبيعوا أنهم خلصوا الضرائب اللي عليهم وإال غادي تجي إل 

عندي. ؤآخر حاجة بالنسبة للناس اللي عندهم ف الدار ديالهم شي حد كاري ؤ خرج، يعملوا دار 

 ا تهلك.لناه راه غير باش تستهلك ؤ بال مگالضريبة. ؤهادشي كل إال 
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