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املطيري لتخصيص «حراج» لبيع السيارات
قدم نائب رئيس املجلس البلدي خالد املطيري اقتراحا 
بتخصيص موقع «حراج» لبيع السيارات املستعملة. وقال 
املطيري في اقتراحه: نظرا حلاجة املواطنني إلى توفير خيارات 
متنوعة في سوق السيارات واالحتياج احمللي لعمليات بيع 
وشراء السيارات. لذا أقترح: تخصيص موقع أرض إلنشاء 
ســوق «حراج» لبيع وشــراء السيارات املســتعملة مزود 
بجميع اخلدمات الالزمة من مســجد ومواقف ومركز خدمة 
املواطن وفحص فني للسيارات وغيرها من اخلدمات، على 
أن تتولى اجلهات املختصة التنظيم واإلشراف على عمليات 
البيع والشراء في حراج السيارات وحتديد الرسوم العادلة 
التــي تعود إلى خزينة الدولة واحملصلة من عمليات البيع 

خالد املطيريوالشراء أو نظير أي خدمات أخرى.

حترير ١٠ مخالفات إعالن في «صناعية الفحيحيل»

في إطار اجلهود املبذولة من الفريق الرقابي 
بفرع بلدية األحمدي على احملالت التجارية 
واألسواق املوازية واملجمعات للتأكد من التزام 
احملالت باالشتراطات والضوابط املعمول بها 
في البلدية، نفذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية األحمدي 
جولة تفتيشية على احملالت التجارية باملنطقة 
الصناعية بالفحيحيل للتأكد من تطبيق الئحة 
احملالت. وفي هذا الســياق، أكــد مدير إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية 
احملافظة سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي 
على تطبيق احملالت لشروط وضوابط البلدية 

الواردة بالئحة احملالت واإلعالنات من خالل 
تنفيذ جوالت تفتيشية على احملالت التجارية 
واألسواق املوازية بجميع مناطق احملافظة، 
مشيرا إلى أن اجلولة التفتيشية أسفرت عن 
حترير ١٠ مخالفات تنوعت ما بني إضافة إعالن 
خاص بالنشاط، وإقامة إعالن خاص بالنشاط 
دون ترخيص. وأكــد على تواصل اجلوالت 
التفتيشــية على احملالت واألسواق املوازية 
خالل الفترتني الصباحية واملسائية للفريق 
الرقابي واتخاذهــم كل اإلجراءات القانونية 
حيال مخالفــي القوانــني واللوائح املعمول 

بها في البلدية.

حترير إحدى املخالفات

فهيد املويزري يسأل عن أسباب
تأخر الردود على أسئلة األعضاء

قدم عضــو املجلس البلــدي فهيد 
املويزري سؤاال عن أسباب تأخر الردود 
على أســئلة األعضاء. وقال املويزري 
في ســؤاله: ملــا نصت عليــه الالئحة 
الداخلية لتنظم أعمال املجلس البلدي 
حتديدا املادة ٧٢، بضرورة اجابة اجلهاز 
التنفيذي عن األسئلة املقدمة من أعضاء 
املجلس البلدي في موعد أقصاه شهر 

مــن تاريخ تقدميها إال إذا طلب تأجيل 
اإلجابة إلى موعد ال يزيد على شهر آخر، 
وحيث إنه بتاريخ ٥ ديسمبر، تقدمنا 
بســؤال عن أسباب تأخر الرد من قبل 
اجلهاز التنفيذي للبلدية على األسئلة 
املقدمة من قبلنا، إال أنه لم يصل إلينا 
الرد على سؤالنا حتى تاريخه وأيضا 
لم يطلب اجلهاز التنفيذي التأجيل ملدة 

شهر آخر، األمر الذي يعد مخالفا لالئحة 
الداخلية لتنظيم أعمال املجلس البلدي.

لذلــك نرجو تزويدنا بالردود على 
األســئلة املقدمة من قبلنــا، علما أنها 
تخطت املدة القانونية، مع بيان أسباب 
عدم االلتزام باملــدة القانونية املقررة 
وفقا لالئحة الداخليــة لتنظيم أعمال 

املجلس البلدي.

فهيد املويزري

«القانونية»: إلغاء نتائج املقابالت الشخصية 
واختبارات الوظائف اإلشرافية في «البلدي» قرار نافذ

القانوني  الــرأي  انتهــى 
فــي البلدية الى ان الغاء كل 
نتائج املقابالت الشــخصية 
الختبارات الوظائف اإلشرافية 
يعتبــر مبثابة قــرار إداري 

صادر ونافذ من تاريخه.
وقال مدير اإلدارة القانونية 
في البلدية املستشار رجعان 
الغريب في كتابــه ردا على 
طلب الرأي القانوني بشــأن 
التظلمات ضد نتائج املقابالت 
واختبــارات  الشــخصية 
الوظائف االشرافية في االمانة 
العامة للمجلس البلدي: انه 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧ صدر القرار 
الوزاري رقم ٢٣٦ بتشــكيل 
جلنة ملقابلة املرشحني لشغل 
الوظائف االشــرافية محددا 
فــي بنــوده ومــواده كل ما 
يتعلــق مبهام هــذه اللجنة 
واختصاصاتها ودورها وعدد 
اعضائهــا ونصاب انعقادها 
ومخرجاتهــا ومآل نتائجها، 
ومن ثم فإن املختص قانونا 
بإلغــاء هذه اللجنــة وإلغاء 
نتائج االختبارات التي اجرتها 
الوظائف  للمرشحني لشغل 
القرار  االشرافية هو مصدر 
األولي بتشكيلها (وزير الدولة 
لشؤون البلدية» ألن من ميلك 
وحده اصدار القرار ابتداء هو 
من ميلك وحده ايضا الحقا 
إلغاءه، وإذ مت توجيه الكتاب 

القــرار اإلداري هو مجموعة 
اإلجراءات املتسلسلة املتخذة 

من اجل اصداره.
واألصل انه ال يشترط في 
القرار اإلداري ان يصدر في 
صيغــة معينة او في شــكل 
معني بل ينطبق هذا الوصف 
ويجري حكمه كلما افصحت 
اإلدارة اثناء قيامها بوظائفها 
عــن ارادتها امللزمــة بقصد 

احداث اثر قانوني.
(حكــم القضــاء اإلداري 
الصادر في ١٩٤٨/١٢/٧ السنة 
الثالثــة االداريــة العليا في 
الطعن رقم ٣٢١ /٩ ق بجلسة 

(١٩٧٠/١٢/٢٤

الوظائف االشرافية باألمانة 
العامة للمجلس البلدي، حيث 
طلب في ختام كتابه إلغاء كل 
نتائج االختبارات التي قامت 
اللجنة املشــكلة ملقابلة  بها 
الوظائف  املرشحني لشــغل 
االشــرافية باملجلس البلدي 
لألســباب الــواردة بكتابــه 
وايضــا لشــغور وظيفتــي 
عضويــن مــن اعضــاء هذه 
اللجنة. وحيث إن التأشيرة 
تتضمن افصاح جهة اإلدارة 
عــن ارادتها (بإلغــاء نتائج 
قامــت  التــي  االختبــارات 
اللجنة املشــكلة ملقابلة  بها 
الوظائف  املرشحني لشــغل 
االشــرافية) وإذ لم يشترط 
القانون شــكال معينا إللغاء 
قــرار نتائج االختبارات، لذا 
فإن تأشــيرة وزيــر الدولة 
لشؤون البلدية تعتبر قرارا 
إداريــا، حيــث لم يشــترط 
املشــرع في القــرار اإلداري 
- كأصــل عــام - ان يصدر 
بصيغــة معينــة او بشــكل 
معني بل ينطبق هذا الوصف 
ويجري حكمه كلما افصحت 
اإلدارة اثناء قيامها بوظائفها 
عــن ارادتها امللزمــة بقصد 

احداث اثر قانوني.
ومن ثــم فإنــه ال حاجة 
إلصدار قــرار وزاري جديد 

لألسباب سالفة الذكر.

فــاإلدارة ال تقيد بشــكل 
معني تقوم باإلفصاح به عن 
ارادتها الواجبة اذا لم يحكم 
القانون باتباع شكل خاص 
بالنسبة لقرار ما، فعند حتديد 
القانون اجــراءات معينة او 
شكال محددا وجب على جهة 
اإلدارة االلتزام بها كالتوقيع 

واخلتم والتصديق.
وملا كان ذلك وكان الثابت 
مــن مســتندات موضــوع 
البحــث ان رئيــس املجلس 
خاطب وزير الدولة لشؤون 
البلديــة بشــأن التظلمــات 
املقدمة ضد نتائج املقابالت 
واختبــارات  الشــخصية 

القانونية للدراســة  لإلدارة 
واإلفادة وفق النظم املرعية.
وفــي هــذا الصــدد نفيد 
باآلتي: من املقــرر ان القرار 
اإلداري هو افصــاح اإلدارة 
عــن ارادتها امللزمــة مبا لها 
من سلطة مبقتضى القوانني 
واللوائح وذلك بقصد احداث 
اثر قانوني معــني متى كان 
ممكنا وجائــزا قانونا وكان 
الباعث عليه ابتغاء مصلحة 
عامة. ولسالمة القرار اإلداري 
يلزم توافر أركان خمسة هي: 
االختصاص والشكل والغاية 

والسبب واحملل.
ويقصد بركن الشكل في 

«األشغال» حتدد مواقع احلفر في املناطق إلصالحها
عاطف رمضان

قامــت وزارة االشــغال 
العامة بتحديد مواقع احلفر 
الرئيســية  الشــوارع  فــي 
والفرعية إلصالحها، وذلك 
في أماكن مختلفة من البالد 
حســب خطــة موضوعــة 
مــن القطاعــات املعنية في 

الوزارة.
إنها  وقالت «األشــغال» 
تسعى الى تسريع اجراءات 
عقود الصيانة مع اجلهات 

املعنية.

الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات عقود الصيانة مع اجلهات املعنية

جانب من أعمال إصالح الطرق

«التجارة» تغلق
٧ محالت زيوت 

سيارات لبيعها 
فالتر مغشوشة

عاطف رمضان

التجــارة  قامــت وزارة 
والصناعة بتنفيذ ٧ إغالقات 
حملالت تبديل زيوت السيارات 
لقيامهــا ببيــع فالتر زيوت 
مغشوشة ومقلدة، ما يخالف 
القانون ويشكل ضررا على 
ســيارات املستهلكني ويهدد 

سالمتهم.
ومت ضبــط املخالفــات 
إثر حملة مكثفــة قامت بها 
«التجارة» على محالت تبديل 
الزيوت في مناطق العمرية 
والساملية وجليب الشيوخ 
والنعيــم وبيــان والعــدان 
والقصور، أسفرت عن ضبط 
املخالفات، وقام فريق الرقابة 
التجارية باستكمال اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.

إغالق أحد احملالت املخالفة


