
                                                           

   

 إعتراض على الرسوم البلديةطلب 
 المحترم، سن الفيل حضرة رئيس بلدية

 

 ___________________________________________________________  :المستدعي
 ____________________: رقم الهاتف_______________________ ___________: العنوان

 

 ______________________________________________  مبا أننا تبلغنا تكليفاً بالرسم البلدي على
 _____________________________________________مقداره ______________ بتاريخ 

: ومباااااااااااااااا أة ااباااااااااااااااالغ اااااااااااااااااع ارص باااااااااااااااالتكلي   اااااااااااااااا     فااااااااااااااا  و ااااااااااااااا  متاا قااااااااااااااا  مااااااااااااااا  الاا ااااااااااااااا  ال ااااااااااااااا ي  ل سااااااااااااااابا  التاليااااااااااااااا 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  ،لعلك
نتقدم هبعا اإلعرتاض طالبني إعادص النظر بالتكلي  ااع ار أعاله يف ضا  األسبا  اادىل هبا ويف حال عدم إساتااب  طلبناا إحالا   اعا 

 (.وتعديالته  اناة الرسام والعالوا  البلدي ) 01/88ر م قاناةالمن  051عرتاض اىل جلن  اإلعرتاضا  عمالً بنص ااادص اإل
 

 :المستندات والوثائق المرفقة
1- ______________________________________________________________ 

2- ______________________________________________________________ 

3- ______________________________________________________________ 

4- ______________________________________________________________ 

 

 ________________: تا ي  ااستدعي
  

 

 
 
 

 خاص بالبلدية 
 .بعد التأ د من تا ر مجي  ااستندا  ااطلاب ________ حتت ر م _________ سال الطلب بتاريخ 

 ________________________*: تا ي  اااظ 

 ااقدم  اار قا تا ي  اااظ  ال يعين ماا ق  البلدي  على  اناني   إة* 



                                                           

   

 اعتراض على رسوم بلديةطلب 
 

 (.م والعالوا  البلدي وتعديالته  اناة الرسا ) 011، ااادص 01/88 اناة ر م :  المستندات المطلوبة
 :    أو من ينا  عنه  اناناً يتضمنالعال يا عه ااكل  صاحبطلب اعرتاض  -

 .وعناانه وحمل إ امتهاسم ااعرتض وشهرته  -0

 .ناع التكلي  ااعرتض عليه ومقداره -2

 .ماضاع اإلعرتاض وأسبابه -3
 .باالعرتاض اار ق ااستندا  ذ ر الاثائق و  -1

 
 :الرسوم المتوجبة

 .(رسم الطاب  ااايل)وتعديالته 06/06بالقاناة ر م من اجلدول ر م ثالث  اال ق  3ناداً للبند تمعفى من رسم الطاب  ااايل إس
تعفى مان الرسام ال اكاا والكتاباا  ااتعلقا  بالضارائب والرساام الاق ن ات القااانني ااعت ا  علاى اعفائهاا مناه ب اارص صار   و اعلك 

يانا  وااعابرا  واالعرتاضا  الق يتقدم هبا ااكلفاة إىل الدوائر ااالي  ااعت   بالضرائب والرساام  ا  ااباشارص أو مجي  الت اري  والب
 .اجلاابا  الق تسلم إليه

  :مهلة اإلنجاز
-  ًً وبإ را  عمليا  حسابي  أو بتكارار أمادياً يتعلق ح راً بتدوين األر ام أو األمسا   شهر واحد إذا  اة االعرتاض يتناول خطًأ

 .التكلي  أو بتكلي     متا ب أصالً بسبب الزوال أو اإلعفا  أو أي سبب آخر
 .(وتعديالته  اناة الرسام والعالوا  البلدي ) 016، ااادص 01/88 ر م  اناة .ثالث  أشهر يف احلاال  األخرى -

 (. اناة الرسام والعالوا  البلدي  وتعديالته) 050و051-011-011-031ااااد  01/88 اناة ر م  :مالحظات
 اااق لكااال مكلااا  أة يعااارتض علاااى أي تكليااا  بالرساااام والعاااالوا  اان ااااد عنهاااا يف  اااعا القااااناة إذا و اااد  يهاااا خطاااأ أو  -0

  .إ  ا ا أو خمالف 

 :يقدم االعرتاض ضمن ااهل اآلتي  -2
 :للرسام اافروض  مبا ب  داول تكلي  أساسي   -

 . مهل  شهرين اعتبارا من تاريخ اإلعالة يف اجلريدص الرمسي  عن وض  اجلداول يف الت  يليف           
 :الرسام اافروض  مبا ب  داول تكلي  إضا ي  أو تكميلي  أو بأوامر  بض أو بأي  وسيل  أخرى  -       
  .الم ااتعلق بالرساميف مهل  شهر واحد من تاريخ ابالغ ااكل  شع يا أو يف حمل إ امته اإلع  -       

إذا انقضت ااهال اان ااد عليهاا يف اااااد الساابق  و اب إحالا  االعارتاض إىل جلنا  االعرتاضاا  ااعت ا  دوة إبطاا  م افاعا  -3
 .بااطالع 



                                                           

   

ا و اده  اا  مبطالعتاه إذ علاى اار ا  ااعاتص ااقادم إلياه االعارتاض أة  يال االعاارتاض اىل جلنا  االعرتاضاا  ااعت ا  م افاعاً   -1 
. أ اا  ااعارتض إىل مطاليباه ا قا  أو  زئيااً  يف حملاه  ليااً  ، أماا إذا و اده وا عااً مقبال يف ال كل أو  ا  وا ا  يف  ا  حملاه أساسااً 

الااق تلااي  اماااً ويف مطلااق األحاااال، علااى اار اا  ااااع ار ابااالغ ااعاارتض النتيااا  الااق آل اليهااا اعرتاضااه يف  ضاااة ا مساا  ع اار ي
 .اختاذ القرارتاريخ 

إىل مطاليبااااه أة يطلااااب يف مهلاااا  شااااهر ماااان تاااااريخ إبال ااااه القاااارار إحالاااا  القضااااي  إىل جلناااا    ااااق للمعاااارتض الااااعي أ يااااب  زئياااااً  -5
 .االعرتاضا  إلعادص النظر  يها

 


