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وزراة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )28ل�سنة 2019
ب�إعادة ت�شكيل جلنة َت َظ ُّلمات الر�سوم البلدية ببلدية املنطقة ال�شمالية
ونظام عملها
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيعاد ت�شكيل جلنة ت ََظلُّمات الر�سوم البلدية يف بلدية املنطقة ال�شمالية ،وي�شار لها فيما بعد
بكلمة (اللجنة) على النحو الآتي:
رئي�س ًا.
 -1م .لمياء يو�سف الف�ضالة مدير عام بلدية المنطقة ال�شمالية		
� -2أحمد عبدالرحيم جناحي القائم ب�أعمال مدير الموارد الب�شرية والمالية ع�ضو ًا.
ع�ضو ًا.
			
 -3ح�سين عبا�س الجمري رئي�س ال�شئون القانونية
وتتوىل ال�سيدة �سارة �إبراهيم �أحمد �إبراهيم (حما�سب بلدية املنطقة ال�شمالية)�أمانة �سر
اللجنة.

مادة ()2

تكون الع�ضوية يف اللجنة ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ ْ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة
الر�سمية.

مادة ()3

تخت�ص اللجنة بالنظر يف الت ََّظلُّمات من الر�سوم البلدية التي يتقدم بها اخلا�ضعون للر�سوم
البلدية بدائرة اخت�صا�ص بلدية املنطقة ال�شمالية من �شاغلي ال�شقق و ُملاَّ ك العقارات و�أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات واملحالت التجارية واخلدمية وال�صناعية وغريهم.
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مادة ()4

يق َّدم الت ََّظلُّم من الر�سوم البلدية �إىل مكتب رئي�س اللجنة وبا�سمه خالل ثالثني يوم ًا من
م�سجل بعلم الو�صول على
تاريخ �إخطار الـ ُمت ََظ ِّلم بالر�سوم
َ
امل�ستحقة عليه ،مبوجب خطاب َّ
امل�سجل بالبلدية .ويجب �أن يكون الت ََّظلُّم م�س َّبب ًا .ويحيل رئي�س اللجنة الت ََّظلُّم �إىل �أمني
عنوانه َّ
�سر اللجنة بعد الت�أ�شري عليه باجلل�سة التي حت َّدد لنظره ،وعلى �أمني �سر اللجنة ق ْيد الت ََّظلُّم يف
يخ�ص�ص لهذا الغر�ض ،وعليه �إخطار الـ ُمت ََظ ِّلم باجلل�سة التي ُحدِّ دت لنظر
تاريخ وروده يف �سجل َّ
الت ََّظلُّم وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثالثة �أيام على الأقل.

مادة ()5

تنظر اللجنة بكامل ت�شكيلها وبح�ضور �أمني ال�سر الت ََّظلُّم يف اجلل�سة املح َّددة لذلك ،وعليها
�صدر قرارها يف الت ََّظلُّم ب�أغلبية �أع�ضائها بعد
الت�أكد من �إخطار الـ ُمت ََظ ِّلم مبوعد اجلل�سة ،و ُت ِ
االطالع على الأوراق و�سماع �أقوال الـ ُمت ََظ ِّلم �أو َمن ميثله وممثل ال�شئون املالية املخت�ص بالر�سوم.
و ُيح َّرر حم�ضر مبا دار يف اجلل�سة من مناق�شات وما انتهت �إليه من قرارات ،و ُيو ِّقع املح�ضر من
رئي�س و�أع�ضاء اللجنة و�أمني ال�سر ،و ُيق َّيد يف �سجل خا�ص ُيعد لهذا الغر�ض.

مادة ()6

�صدر اللجنة قرارها يف مو�ضوع الت ََّظلُّم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ق ْيده يف ال�سجل،
ُت ِ
ويجب �أن تو�ضح اللجنة يف قرارها الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف �إ�صداره وامل�ستندات والأوراق
التي ُقدِّ مت �إليها يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()7

للجنة اال�ستعانة عند نظر الت ََّظلُّم مبن ترى اال�ستعانة به من املخت�صني يف الإدارات والأق�سام
املختلفة بالبلدية �أو يف اجلهات احلكومية ذات ال�صلة �أو طلب معلومات �أو بيانات منهم ،دون �أن
يكون لهم حق الت�صويت عند � ْأخذ الآراء لإ�صدار القرار يف الت ََّظلُّم.

مادة ()8

على �أمني �سر اللجنة �إخطار الـ ُمت ََظ ِّلم بقرار اللجنة خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ
امل�سجل بالبلدية ،ويجب الت�أ�شري يف
م�سجل بعلم الو�صول على عنوانه َّ
�صدوره ،وذلك بخطاب َّ
�سجل ق ْيد الت ََّظلُّمات مبا انتهت �إليه اللجنة يف �ش�أن الت ََّظلُّم ومبا يفيد �إخطار الـ ُمت ََظ ِّلم بقرار
اللجنة يف املواعيد املحددة لذلك.
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مادة ()9

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات ومدير عام املنطقة ال�شمالية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به
من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبد اهلل خلف
�صدر بتاريخ 6 :جمادى الآخرة 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 11 :فب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2019م
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