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نداء لألهل االعزاء ” لتسديد ضريبة االرنونا لسنة 2015
أهالينا الكرام في دير االسد تحيه طيبه وبعد،
بداية ال يسعنا اال أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تجاوب مع نداءاتنا السابقة وقام بتسديد ديونه المستحقة من األرنونا
لسنة  2014ولسنوات سابقة .ونعلمكم كما وعدن اكم بأننا مقدمون على خطوات ومشاريع جمة ستعود بالخير على
الجميع ,فهنالك العمل المكثف لتوسيع المسطحات وقسائم البناء لألزواج الشابة ,كما ونعمل جاهدين على بناء المدارس
والروضات ومشاريع عديدة سنوافيكم عنها عما قريب.
أهلنا الكرام في دير االسد  ،إن جباية مستحقات المجلس المحلي من المواطنين كضريبة مباني هي أساس ميزانية المجلس،
وعليه تعتمد كافة الوزارات عند إقرار ميزانيات التطوير العمرانية والمشاريع التي تنوي السلطة المحلية تنفيذها ،فبفضل
وعيكم لهذه القضية وصدق انتماءكم لبلدنا دير االسد ومصلحة المواطنين واألجيال القادمة  ،وبدافع الرغبة بالتغيير
والتطوير  ،فإن أملنا بكم كبير أنكم ستمدوا لنا يد المساعدة بتسديد الديون والمستحقات عليكم للمجلس المحلي .ونطلب
من االخوة المستحقين للتخفيضات التي ينص عليها القانون انتهاز الفرصة األخيرة للحصول على اإلعفاءات المستحقة
بواسطة تقديم المستندات الرسمية التي تضمن له الحق بذلك ،وكذلك االستفادة من التسهيالت في التقسيط .

أهلنا األعزاء  :دفع الضريبة والمستحقات واجب ديني ووطني
إننا نهيب بكم أهلنا في دير االسد اعتبار هذا النداء توجهاً شخصياً لكل فرد منكم ،أن تأخذوا زمام المبادرة وتسارعوا في
تسديد الديون المستحقة عليكم  ،حتى نتمكن من تقديم أفضل الخدمات لكم  ،وكذلك تفادياً لإلجراءات القانونية والقضائية
التي سيلجأ إليها المجلس المحلي في حالة عدم تسديد الديون حتى يوم .30/05/2015
من هذا المنطلق  ،وبناء على ما تقدم فأننا وقبل كل شيء مطالبون بأن نبدأ بأنفسنا ونقوم بما يمليه علينا الواجب الديني
والوطني بمساعدة أنفسنا كمواطنين في هذا البلد  ،بتسديد الديون والمستحقات  ،ونكون بذلك قد "أصبنا عصفورين بحجر
واحد"  ،أوالً قمنا بتسديد الديون المستحقة علينا  ،وهذا ما يحث عليه الدين والشريعة  ،وجنبنا أنفسنا اإلجراءات القانونية
والغرامات والحجوزات من جهة  ،وأثبتنا لوزارة الداخلية وغيرها أننا بكل تأكيد نتعاون ونتكاتف مع المجلس المحلي
للخروج من األزمة المالية الخانقة  ،ومن حقنا الحصول على الميزانيات والهبات التي سيتم تخصيصها لمشاريع
تطويرية وعمرانية في كافة المجاالت أهلنا في بلدنا الحبيب بحاجة ماسة لها .
لقد وعدتكم بالعمل الجاد والمثابرة في السعي لتحقيق اإلنجازات وتقديم كافة الخدمات التي يستحقها المواطنين في دير
االسد  ،لكنكم تدركون أن ذلك منوط بتعاونكم مع المجلس المحلي  ،وكلي أمل أنكم ستتجاوبون لهذا النداء الصادق
وتقومون بواجبكم تجاه أنفسكم ومصلحة بلدنا الحبيب .

دير االسد بحاجة إليكم فال تخذلوها – دفع األرنونا واجب أخالقي على كل مواطن
كما وانه واجب أخالقي على إدارة المجلس أن تهتم بخدمة االهالي وتنفيذ المشاريع الحيوية وهذا ال يكتمل إال بتعاونكم.

تابعوا كل جديد وتابعوا اخبار المجلس المحلي على موقعنا على شبكة االنترنيت
 www.deiralasad.netوعلى صفحة ال فيس بوك https://www.facebook.com/deiralasad
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