
 11/11/2014 الموافق الثالثاء يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (43جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  11/11/2014بلدي جلسته يوم الثالثاء الموافق عقد المجلس ال
 اعضاء المجلس البلدي وتغيب عن الجلسة السيد سعيد هنديه و السيد عمر الصدر

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جال تدقيق نظم المعلومات.اطلع المجلس البلدي على الدعوه الموجهة للمشاركة في دورة بم  

 وقرر حفظ الموضوع.

 

 (1قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدراسة المقدمة من المهندسة رانيه دولة بخصوص تنظيم تقاطع السكة جوار مخيم العين حيث   
 ( شيكل.30000تكاليف تنفيذ االعمال تبلغ )

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (2قرار رقم )

لدي على كتاب شركة بيدر لالعمار والتطوير بخصوص دعم المؤسسات التعليمية ، حيث سيقدمون تبرع اطلع المجلس الب  
 ( دوالر دعماً لصندوق الطالب المحتاج . 1000بقيمة  )

 دوالر . 500وقرر تبرع البلدية لصندوق الطالب في جامعة القدس بمبلغ 

 

 (3قرار رقم )

 ة رانية دولة بخصوص تقاطع الكندي.اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس  

 شيكل و قيام فرق الهندسة بالتنفيذ . 12000وقرر الموافقة على اجراء التعديل الالزم حسب المخططات ضمن تكلفة 

 

 (4قرار رقم )

للمقصات  sunergyاطلع المجلس البلدي على تقرير المهندسة رانية دولة بخصوص المطالعات الفنية الخاصة بعرض   
 دادات.والع

وقرر تكليف عضوي المجلس السادة يوسف الجابي وعاصم سالم بدراسة المواقع التي بحاجة الى مقصات وتحديد اسم الشركة 
ثمن المقص الذي   sunergyدوالر شامل الضريبة لشركة  16,968.48التي سيتم الشراء منها والموافقة على صرف مبلغ 

 تم تركيبه في سما نابلس.

 

 (5قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندسة رانية دولة بخصوص العروض الخاصة بعدادات المواقف.  

 وقرر تكليف المهندسة رانية دولة وقسم الهندسة بتحديد المواقع لمواقف السيارات و تحديد العدد المطلوب.
 

 (6قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على اعادة طلب ترميم المنزل الخاص بالسيد حسن صفدي الكائن في حوش القطب.  

 وقرر تحويل الموضوع الى مؤسسة التعاون.

 

 (7قرار رقم )

عطاءات بخصوص عطاء تزويد البلدية بأجهزة نقاط ربط شبكة ميكروريف السلكية ) اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة ال  
المرحلة الثانية(، حيث توصي اللجنة بالموافقة على نتائج الدراسة الفنية وتكليف كل من اعضاء المجلس البلدي السيد يوسف 

  على السعر . Cool netالجابي وم. حسان جابر والسيد عمر الصدر بمفاوضة شركة 

 وقرر الموافقة على التوصية.

 

 (8قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب شعبة العطاءات والمشتريات بخصوص عطاء تنظيف وصيانة الوحدات الصحية العامة في   
لموقع المدينة وتنظيف مكاتب وحدة توزيع شبكة المياه وطابقي النفق المؤدي الى مجمع بلدية نابلس التجاري ، حيث ان العقد ا

 . 31/12/2014مع مؤسسة يافا للتنظيف والخدمات العامة ينتهي العمل به بتاريخ 

 وقرر طرح عطاء.

 

 (9قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب رئيس شعبة العطاءات والمشتريات بخصوص الخطة السنوية للمشاريع والمواد المطلوبة للعام   
 ة المياه، الدائرة المالية، شعبة صيانة الحاسب االلي .، مرفق الخطط السنوية القسام دائر2015

 وقرر توزيع الخطة على السادة اعضاء المجلس البلدي وعرضها على الجلسة االسبوع القادم.

 

 (10قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا حول طلب سكان  شارع المخفية العلوي أمام عمارة سعيد شرف   
ص تعبيد المساحة المتبقية من الشارع بين الرصيف القائم واالسفلت الحالي ، حيث تبلغ تكاليف اعادة تسوية البيسكورس بخصو

 (شيكل.8400والتزفيت )

 وقرر الموافقة شريطة مساهمة السكان حسب االصول.

 

 (11قرار رقم )

ر الدين جودة  حيث يطلب تعبيد الشارع المؤدي اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص المستدعي نو  
 شيكل .  40000لمنازلهم بمنطقة عراق التاية امتداد شارع مؤته ،حيث تبلغ تكاليف تزفيت الشارع 

 وقرر تاجيل الموضوع الى الجلسة القادمة وتكليف المهندس يوسف نصر هللا باحضار كافة التفاصيل.

 

 (12قرار رقم )



افقوالم الثالثاء يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (43جلسة رقم)   11/11/2014 

الخاص  21/4/2014( جلسة 28اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص قرار مجلس بلدي رقم )  
 لتكاليف. بفتح الشارع شريطة المساهمة من قبل المستفيدين با

 وقرر تكليف المهندس يوسف نصر هللا بمراجعة سعادة الرئيس بالموضوع.

 

 (13قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص طلب امين المكتبة صيانة لغرفة الحراسة حيث تبلغ   
 ( شيكل.12500تكاليف الصيانة )

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (15) قرار رقم

   
 
 

 اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع جسر المشاة أمام المستشفى الوطني .   

 وقرر تاجيل الموضوع الى يوم االربعاء.

 

 (17قرار رقم )

ن قبل ممثلي بعد تقديم موظفو البلدية ناصر دويكات وعبد الفتاح الدبعي وناصر حمامة تقريرا حول  االشكال الذي حدث م  
 شركة الشلة اتجاه البلدية من رفضهم تسلم اخطار وعدم حيازتهم  لرخصة حرف وصناعات وتطاولهم على البلدية.

فقد تقرر فصل الخدمات عن الشركة المذكورة حتى يتم انجاز االجراءات القانونية حسب االصول وتقرر تحويل قضية الشتم 
 والتحقير الى الجهات المختصة.

 

 (18م )قرار رق

 . EXPERTSاطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المتابعة لموضوع عقد صيانة برنامج الفوترة مع شركة   

وقرر تكليف المستشار القانوني والدائرة المالية باحضار تفاصيل الموضوع ويعرض على المجلس يوم االربعاء ومراسلة 
 شركات اخرى.

 

 (19قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب للموظف سبتي سليم علي دويكات والذي انهيت خدماته   
 لبلوغة سن الستين. 18/8/2014( بتاريخ /ب32وفق القرار رقم )

 وقرر الموافقة على االحتساب وصرف المبلغ .

 

 (20قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص المستدعي ماجد عبد هللا حيث يطلب اعتماد استهالك المياه   
 ( .15955بالمعدل السنوي المعروف الشتراك المياه رقم )

قرر تكليف السادة اعضاء المجلس البلدي  السادة حسان جابر و ساهر دويكات وحسني كلبونة مع دائرة المياه للكشف مرة و
 اخرى.

 

 (21قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على المقترح المقدم من الموظف سامح العسالي بخصوص نظام تقسيط الثمان المياه المستحقة.  

 السادة اعضاء المجلس البلدي.وقرر توزيع المقترح على 

 

 (22قرار رقم )

قرر المجلس البلدي بعد عرض الدائرة المالية للوضع المالي للبلدية واستحالة دفع الرواتب في موعدها نهاية هذا الشهر لقاء   
 نقابة الموظفين وعمال البلدية للتشاور واتخاذ قرار مشترك بهذا الخصوص.

ئيس ابو مازن رئيس الدولة ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الحكم وايضا توجيه رسالة لسيادة الر
المحلي بهذا الخصوص ومناشدتهم دفع استحقاقات البلدية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حتى نتالفى االنهيار المؤسساتي 

 والمجتمعي في المدينة.

 زمة.وتكليف المستشار القانوني باعداد الكتب الال

 

 (23قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص الموظف مصطفى محمود نفيسه حول استقالته .  

 الموافقة على سحب االستقالة والتمسك بالقرار السابق. وقرر عدم

 

 (26قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. سليمان ابو غوش بخصوص تمديد عقد الخدمات االستشارية لشركة الماير وايس ملحق   
حتى نهاية  SCADAوعطاء   C5,C6, C7( وذلك لمتابعة تنفيذ عطاءات الفاقد 2( لمشروع خفض الفاقد المرحلة )4رقم )
 ( يورو . 49362، و بتكلفة قدرها ) 12/2014شهر 

 وقرر الموافقة.

 

 (27قرار رقم )

 بخصوص اعادة استخدام المياه الخارجة من محطة التنقية الغربية . USAIDاطلع المجلس البلدي على ترجمة رسالة لـ   

 وقرر دعوتهم للقاء سعادة الرئيس.

 

 (28قرار رقم )

 kfwع المجلس البلدي على تقرير  م. سليمان ابو غوش  بخصوص تزويد محطة التنقية الغربية بمواد ومعدات على نفقة اطل  
 من ميزانية المشروع.

وقرر تكليف كل من السادة اعضاء المجلس يوسف الجابي والمهندس حسان جابر والمهندسة ريما عرفات والمستشارة الهندسية 
 تقرير للمجلس. بمتابعة الموضوع وتقديم

 

 (29قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على االتفاقية الموقعة بين البلدية ومجموعة االتصاالت الفلسطينية حول مشروع سكادا الخاص بمحطات   
 الضخ.

 وقرر تفويض سعادة الرئيس بالتوقيع على االتفاقية.

 

 (30قرار رقم )

/ قسم الكمبيوتر )الصيانة والبرمجة (الذي شاركوا في ورشة عمل اريحا  اطلع المجلس البلدي على تقرير طاقم البلدية  
 حول)مركزية التقنيات الحديثة في أنظمة المعلومات ( .

 وقرر توزيع التقرير على السادة اعضاء المجلس البلدي.

 

 (31قرار رقم )

 (. Mobile Billingاطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بخصوص نظام الفوترة الفوري )  

 واخذ علما بذلك على ان يتم عرض الدراسة التفصيلية امام المجلس التنفيذي لدائرة المياة.

 

 (32قرار رقم )
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مجلس البلدي على كتاب نقابة المهندسين بخصوص موافقتهم على اعتماد نموذج الوصالت المنزلية، وطلبهم تنظيم اطلع ال  
 ورشة عمل تستضيفها النقابة ويشارك بها مهندسو قسم المياه وتدعى اليها المكاتب الهندسية لشرح النموذج.

 ة الموضوع وتقديم تقرير للمجلس.وقرر عرض الموضوع على اللجنة الهندسية واللجنة المالية لدراس

 

 (33قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على كتاب م. فواز بشناق بخصوص تركيب قطع لتوفير المياه.  

 وقرر الموافقة على ان يتم تحديد الشرائح التي يلزم التركيب لها.

 

 (34قرار رقم )

مدير دائرة  المياه بخصوص تجمع مياه االمطار في منطقة اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس د. ساهر دويكات و  
 بالطة البلد.

 شيكل. 12000وقرر الموافقة على معالجة التجمع بكلفة تقديرية 

 

 (35قرار رقم )

الخاص بتنفيذ خط مجرى جنوب شارع عصيرة  حيث  20/10/2014( بتاريخ 22اطلع المجلس البلدي على القرار رقم )  
 ( شيكل.65000) التكلفة التقديرية

متر  140انش المقدمة من السيد جعفر الخياط والذي يبلغ طولها  8وقرر الموافقة على تنفيذ خط المجرى وقبول المواسير 
 حسب مواصفات البلدية ومطالبة المستفيدين غير المسددين.

 

 (36قرار رقم )

صوص طلب سلفة مالية لتمديد خط مياه من بئر السيد اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني ومدير المياه بخ  
 اديب ابو شهاب.

" الناقل من بئر السيد اديب ابو 6( شيكل وذلك بدل اجور تمديد خط المياه 60000وقرر الموافقة على صرف سلفة بقيمة )
" من خالل طرح 6اء مواسير شهاب لبئر الفارعة على ان تحسب من اثمان المياة المشتراه من قبل السيد اديب على ان يتم شر

 عطاء وتكليف شعبة العطاءات والمشتريات بذلك.

 

 (37قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. سليمان ابو غوش بخصوص محطة التنقية الشرقية / االعمال المساحية لشبكات الصرف   
 الصحي . 

 واخذ علما بذلك.

 

 (38قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس سليمان ابو غوش بخصوص التمويل االضافي من الحكومة االلمانية والذي قيمتة   
 مليون يورو لمحطة التنقية الشرقية. 8.5

 رر الموافقة وتفويض سعادة الرئيس بالتوقيع.وق

 

 (39قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على المقترح المقدم من مدربة الفنون والحرف السيدة ميس تكروري بخصوص تطوير وحدة الفنون   
 والحرف .

 وقرر تخصيص احدى المحالت في خان الوكالة لوحدة الفنون والحرف.

 

 (40قرار رقم )

جلس البلدي على الدعوة للقاء المفتوح التي تنظمة نقابة العاملين في بلدية نابلس بعنوان " بصراحة قلب... الجل اطلع الم  
 .16/11/2014نابلس" . وذلك يوم 

 وقرر الموافقة.

 

 (41قرار رقم )

 مياه وكهرباء. اطلع المجلس البلدي على كتاب نقابة العاملين بخصوص تحويل اجازات الموظفين المتبقية بدل اثمان  

 وقرر الموافقة على ان يكون االشتراك باسم الموظفة او الموظف.

 

 (42قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من كتاب االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بخصوص المشاركة في ورشة العمل   
 اريحا.-نتننتال في فندق االنتركو 2014/  11/ 14 - 13الخاصة باالتحاد يومي 

 وقرر الموافقة وتفويض سعادة الرئيس بالمشاركة.

 

 (43قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوه الموجهة من مؤسسة مجتمعات عالمية للمشاركة في ورشة عمل تعريفية بمستويات واليات   
 .  2014نوفمبر  13و 12المشاركة المجتمعية  وذلك يومي 

 شاركة عضوي المجلس السادة عاصم سالم وحسان جابر .وقرر الموافقة على م

 

 (44قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس السيد يوسف الجابي بخصوص حديقة مركز اسعاد الطفولة .  

 وقرر الموافقة  على اجراء الصيانة الالزمة.

 

 (45قرار رقم )



 11/11/2014 الموافق الثالثاء يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (43جلسة رقم) 

 4/11/2014اطلع المجلس البلدي على   تقرير عضو المجلس البلدي أ. يوسف الجابي بخصوص االجتماع الذي عقد بتاريخ   
 ترة الشتاء على االقسام  المذكورة في التقرير . في قاعة البلدية والخاص بتوزيع العمل طيلة ف

 وقرر توزيع الموضوع على السادة اعضاء المجلس على ان يعرض في الجلسة القادمة.

 

 (46قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس السيد يوسف الجابي بخصوص مصاريف صيانة آليات البلدية لشهري ايلول   
 وتشرين االول.

قرر تكليف السادة اعضاء المجلس أ. يوسف الجابي و أ.حسني كلبونة والسيد عاصم سالم والسيد ناصر ابو غزالة للتحقق من و
 حجم مصاريف الصيانة العالية.

 

 (47قرار رقم )

سالم حول دعوة السكرتير العام للمؤسسة الدولية لرسل ال 20/10/2014( بجلسة 50اطلع المجلس البلدي على قرار رقم )  
 .2014/ 12/ 14 -10في اليونان الجتماع الهيئة العامة للمؤسسة بتاريخ 

 وقرر تفويض سعادة الرئيس بالمشاركه حيث ترتبط المشاركة بالوضع المالي للبلدية.

 

 (48قرار رقم )

 دية نابلس لزيارة المدينة .اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة لسعادة الرئيس من مدينة كوموتيني/اليونان المتوأمة مع بل  

 وقرر تفويض سعادة الرئيس وعضوي المجلس السادة يوسف الجابي وعاصم سالم بالمشاركة.

 

 (49قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على كتاب رئيس قسم الحراسة والتفتيش بخصوص طلب ستر لمفتشي البلدية.  

 رئيس.وقرر دعوة رئيس قسم الحراسة والتفتيش للقاء سعادة ال

 

 (50قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم الحراسة والتفتيش بخصوص مصادرة شوكالتة.  

 واخذ علما بذلك.

 

 (51قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير مركز حمدي منكو بخصوص مطالعة كتاب السادة مركز الدفاع عن الحريات حيث   
 ، بناءاً على ذلك فان القاعة شاغر ويمكن استخدامها. 17/11/2014كو  يوم االثنين الموافق يطلبون حجز قاعة حمدي من

 

 (52قرار رقم )
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 سوم دون استعمال السماعات و الصوتيات.وقرر الموافقة واستيفاء الر

 

اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير مركز حمدي منكو بخصوص ندوة حماية المستهلك بعنوان )نحو ثقافه استهالكية حديثة   
 . 22/11/2014(، حيث يكون موعد الندوة يوم السبت الموافق 

 وقرر دعوة مدير المركز للقاء سعادة الرئيس.

 

 (53قرار رقم )

 1191اطلع المجلس البلدي على تقرير م. فراس الحبش والسيد ناصر ابو غزالة بخصوص اصالح شاحنة فولفو حاويات   
حيث ان الشاحنة معطلة بسبب خلل في صندوق الغيارات وهي بحاجة الى صندوق غيارات العادة تشغيلها ،حيث تتراوح تكلفة 

 االف شيكل .  8-7االصالح ما بين 

 افقة.وقرر المو

 

 (54قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيد " محمد حيدر" يوسف عبد الهادي   
عن  30/5/2015ولغاية  1/5/2014( دينار ، والتي استحقت بتاريخ 2500بقيمة ) 2014حيث يطلب صرف أجرة سنة 

 عيادة البلدة القديمة. 

رر الكتابة الى وزير الصحة من اجل تسديد المبلغ او تسليم المأجور كون البلدية ال تستطيع دفع المبلغ وان المستفيد من وق
 العيادة هي وزارة الصحة.

 

 (55قرار رقم )

طلب اطلع المجلس البلدي على كتاب المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيد مدير اوقاف نابلس حيث ي  
 ( من اراضي نابلس .24051( حوض رقم )7استكمال اجراءات صرف التعويض المستحق لهم عن القطعة رقم )

 وقرر الموافقة على الصرف بموجب شيكات .

 

 (56قرار رقم )

شارع اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص المخازن المنوي انشائها بمحاذاة مدرسة ابن قتيبة على ال  
 الرئيسي بان يتم دراسة الموضوع من قبل لجنة مختصة.

 وقرر االعالن للراغبين عن نية البلدية تأجير المخازن .

 

 (57قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص طلب المستدعي عبد االله شكري محمد جاموس تسجيل قسيمة   
 يا من اراضي المساكن الشعبية الغربية باسمة.( رفيد10( حوض )36االرض رقم )

 دينار. 2000وقرر الموافقة واستيفاء الرسم مبلغ وقدره 

 

 (58قرار رقم )
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االمارات حيث سيتم عقد مؤتمر  -لبلدي على تقرير المستشار الهندسي بخصوص مؤتمر تكنولوجيا الطرق اطلع المجلس ا  
 .2014/ 12/ 10 -8خاص بتكنولوجيا الطرق في مدينة دبي / االمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 

طية من الجهة المنظمة للمؤتمر وفي حال وقرر مشاركة المهندسة اخالص الرطروط والمهندسة رانية دولة و في حال وجود تغ
 عدم وجود تغطية تشارك المهندسة رانية دولة.

 

 (59قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية عضو المجلس الدكتور ساهر دويكات بخصوص طلب السلفة المقدمة من الموظف وليد   
 الزاغة.

 وقرر تحويل الطلب الى جمعية اصدقاء جامعة النجاح.

 

 (60ر رقم )قرا

 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس فراس الخفش بخصوص بيع مبخر من ثالجات المشروع الياباني في سوق الخضار   
. 

 وقرر الموافقة وتحويل الموضوع الى لجنة المشتريات.

 

 (62قرار رقم )

حيث يطلب شراء البطاريات التالفة  اطلع المجلس البلدي على كتاب السيد هالل الشكعة بخصوص شراء بطاريات تالفة  
 شيكل سعر الطن . 1700الموجودة في المحطة الشرقية بسعر 

 وقرر الموافقة على البيع .

 

 (63قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على مكب الطمم واالتربة )اول طريق الباذان( ،حيث يقوم مصنع   
 حسون للحديد ومصنع العدوي بالقاء بالستيك مفروم. 

 وقرر ارسال اخطارات لهم بهذا الخصوص .

 

 (66قرار رقم )

 

غرفة التجارة والصناعة بخصوص وجود حارس في عمارة الغرفة التجارية حيث المقترح ان  اطلع المجلس البلدي على كتاب  
 ليال. 11عصرا وحتى  4يكون دوام الحارس من الساعة 

 وقرر تكليف نقابة الموظفين بمتابعة الموضوع مع غرفة التجارة والصناعة.

 

 (68قرار رقم )

ة االخوة الهندسية للطاقة البديلة بخصوص توريد سالسل الطارات اطلع المجلس البلدي على العرض المقدم من مجموع  
 المركبات الستخدامها في حاالت الطوارئ ) الثلج(  اثناء فصل الشتاء.

 وقرر تحويل الموضوع الى عضو المجلس السيد يوسف الجابي للمتابعه.

 

 (69قرار رقم )

الباقة بخصوص فكرة انشاء صندوق تكافل للموظفين في حالة اطلع المجلس البلدي على المقترح المقدم من الموظف امجد   
 الوفاة.

 وقرر انه ال مانع لدى المجلس من انشاء الصندوق بحيث تكون موارده محددة بمنح وتبرعات ومن المنتفعين من الصندوق.

 

 (70قرار رقم )

بخصوص طلب الموظف  2/11/2014لسة بج 37اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بموجب قرار المجلس رقم   
 احمد محمود محمد ابو عماره عودته للعمل ، حيث توصي اللجنة بعودته للعمل لحين انتهاء المحاكمة . 

 وقرر الموافقة على التوصية وفي حال االدانة في القضية المقامة عليه يتم اخذها بعين االعتبار من الناحية االدارية.

 

 (71قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على تقرير العالقات العامة بخصوص طباعة بوستر متعدد لمدينة نابلس .  

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (72قرار رقم )

 المجلس البلدي على خبر مشاركة جوقة بلدية نابلس  في االحتفالية المركزية الحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات. اطلع  

 واخذ علما بذلك.

 

 (73قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير مسؤول شؤون الموظفين بخصوص الموظف صالح عبد الرحمن محمود حيث يطلب   
 و صرف مستحقاته عن كامل مدة عملة.المذكور منحة راتبا تقاعديا ا

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني.

 

 (74قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب البنك االسالمي العربي بخصوص التبرع لصندوق الطالب المحتاج في جامعة القدس في ابو   
 ديس .

 وقرر التوزيع على السادة اعضاء المجلس .

 

 (75قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس االستاذ حسني كلبونة والسيد مجدي فهد حول ورشة عمل اريحا  ) دليل   
 الموارد البشرية(.

 واخذ علما بذلك.

 

 (76قرار رقم )

وية منذ اطلع المجلس البلدي على كتاب مراقب عمال شعبة دفن الموتى بخصوص عمال الشعبة الذين لم يستلموا ستر شت  
 مايقارب ثالث سنوات . 

 وقرر تحويل الموضوع الى عضوي المجلس البلدي السادة يوسف الجابي وعاصم سالم للمتابعة .

 

 (77قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الطلب المقدم من السيد ثابت اديب مقبول بخصوص تضمينة ارض االلعاب الواقعة في منتجع سما   
 نابلس.

 
 

 (78قرار رقم )
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وقرر الموافقة على بحث تلزيم صالة االلعاب من حيث المبدأ كما قرر التعامل مع موضوع سما نابلس على قاعدة الوصول الى 
كة قرش بما يضمن مصلحة البلدية ونابلس ومراعاة مصلحة الشركة مع التقدير لجرأتهم واقدامهم على اقامة مثل تسوية مع شر
 هذا المشروع.

 

  -اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات حول االمور التالية :  

( 50( )100لشراء اكفان عدد )( 255914والخاص بطلب اللوازم رقم ) 2/11/2014( بتاريخ 28بخصوص قرار رقم ) -أ
كفن حسب اخر استدراج عروض اسعار مناصفة بين السادة اياد جعفر  100( نسائي ، حيث توصي اللجنة بشراء 50رجالي و)

( شيكل لكل منها والقيمة 7000كفن لكل منهما وبقيمة اجمالية قدرها ) 50عيسى و ريم مصطفى / مشغل البراء بواقع 
 (شيكل شاملة للضريبة .14000فان المطلوبة )االجمالية لجميع االك

 وقرر الموافقة على التوصية . 

 

، حيث توصي اللجنة باالحالة على السادة مؤسسة الوادي التجارية بقيمة  1بخصوص شراء ماتور زكزاك ستيل عدد  -ب
 شيكل شاملة للضريبة المضافة .  4050اجمالية قدرها 

 وقرر الموافقة على التوصية . 

 

( على 5+  4+  2+1بخصوص شراء أثاث مختلفه لتجهيزات مكتب الرقابة البيئية ، حيث توصي اللجنة باحالة البنود )  -ج
( شيكل  ، واحالة البند الثالث على السادة شركة الدجني  لالثاث بقيمة 2209السادة مصنع الشخشير وبقيمة اجمالية قدرها )

 . ( شيكل شاملة للضريبة 600اجمالية قدرها )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 (79قرار رقم )

( من أراضي بيت وزن، حيث 1( حوض )26/92اطلع المجلس البلدي على محضر إعادة تخمين الفضلة أمام القطعة رقم )  
 ( دينار أردني.130أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ )

من يد السيد  زياد "محمد اكرم" عبد هللا عورتاني حسب  2(م492ما مساحته ) وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن
 األصول.

 

 (80قرار رقم )

( من أراضي نابلس، حيث 24073( حوض )108اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين الفضلة أمام القطعة رقم )  
 .( دينار أردني35أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ )

 من يد  السيد  محمد خالد فتحي عزت كمال حسب األصول. 2(م46وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته )

 

 (81قرار رقم )

( من أراضي بيت وزن، حيث 1( حوض )92/4اطلع المجلس البلدي على محضر إعادة تخمين الفضلة جوار القطعة رقم )  
 ( دينار أردني.130المربع الواحد يبلغ )أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر 

من يد  السيد زياد "محمد اكرم" عبد هللا عورتاني حسب   2(م14وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته )
 األصول.

 

 (82قرار رقم )



 

لسالمج اجتماع محضر  (43جلسة رقم)   11/11/2014 الموافق الثالثاء يوم/ البلدي 

( من أراضي بيت وزن، حيث 1( حوض )259اطلع المجلس البلدي على محضر إعادة تخمين الفضلة جوار القطعة رقم )  
 ( دينار أردني.110أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ )

من يد السيد سعيد عادل شاهين والسيدة منيا محمود شاهين حسب  2(م20ساحته )وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما م
 األصول.

 

 (83قرار رقم )

( من أراضي بيت وزن، 2( حوض )25اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين فضلة طريق ملغية مقابل القطعة رقم )  
 ار أردني.( دين250حيث أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ )

 من يد السيد صادق ابراهيم محمد عوده حسب األصول. 2(م300وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته )

 

 (84قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس السيد يوسف الجابي حول اطفائية بلدية نابلس حيث المقترح بمطالبة وزارة   
 الطفائية.المالية بمصاريف ا

وقرر تكليف الدائرة المالية بتقديم تقرير عن الرسوم التي يتقاضاها الدفاع المدني ضمن حدود بلدية نابلس وتكليف الدائرة 
 القانونية بدراسة استيفاء الرسوم لصالح البلدية.

 

 (85قرار رقم )

ره، حيث أوصت لجنة التخمين أن ( من أراضي ص2( حوض )77اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين القطعة رقم )  
( دينار عما 40ومبلغ ) 7/96بموجب مشروع  2(م409دينار أردني عن ما مساحته ) 20سعر المتر المربع الواحد يبلغ 

 .2011بموجب مشروع  2(م30،6مساحته )

 و قرر الموافقة على التخمين وتعويض مالكي القطعة حسب األصول.

 

 (86قرار رقم )

د الشكعةالمحامي غسان ولي  
 رئيس بلدية نابلس
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 عضو
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