
 1/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر (46جلسة رقم)

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  1/12/2014دي جلسته يوم االثنين الموافق عقد المجلس البل
 اعضاء المجلس البلدي وتغيب عن الجلسة السيده ريما الكيالني )أسباب صحية خاصة(

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

نه ورائد يعيش بخصوص صيانة االلعاب في حديقة اسعاد اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندسين الزراعيين لميس عفا
 الطفولة.

 وقرر تكليف السادة اعضاء المجلس بزيارة الموقع والكشف عليه.

 

 (1قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب للموظف محمد عبد الجبار احمد الجيعان ، حيث تم احتساب 
 ( شيكل .1870بلغ )راتب التقاعد م

 وقرر الموافقة على االحتساب وخصم المستحقات المترتبة عليه .

 

 (2قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب لموظف البلدية مصطفى محمود يوسف نفيسة ، حيث بلغت 
 .( شيكل حسب تقرير المدير المالي المرفق32700مستحقاته مبلغ )

 وقررالموافقة على االحتساب.

 

 (3قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب لموظف البلدية صالح عبد الرحمن عبد العال محمود حيث 
ا بين ( شيكل قيمة المكافأة والتعويض عن مدة عمله في الفترة الواقعة م31815تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة مبلغ )

 . 4/11/2014وحتى  19/2/2001

 وقرر الموافقة على االحتساب.

 

 (4قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب لموظف لجنة ضريبة التربية والتعليم عالء مشهور حسن 
 صنوبر .

 وقرر تحويل الموضوع الى لجنة ضريبة التربية والتعليم.

 

 (5قرار رقم )
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 (6) مقرار رق
 (2509اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص كتاب المستشار القانوني حيث يطلب صرف مبلغ )

( من 24009( حوض رقم )69ة المالية / دائرة حسابات االيرادات وذلك قيمة رسوم تسجيل عن القطعة رقم )دينار الى وزار
 اراضي نابلس ، حيث ان هذه القطعة مستملكة من البلدية.

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

( دينار الى وزارة 1155ف )اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي حول كتاب المستشار القانوني حيث يطلب صر
 4( حوض 10والقطعة رقم) 24047( حوض 39المالية / دائرة حسابات االيرادات وذلك قيمة رسوم تسجيل عن قطعة رقم )

 عسكر والمستملكة لصالح ضريبة التربية والتعليم .

 وقرر تحويل الموضوع الى لجنة ضريبة التربية والتعليم.
 

 (7قرار رقم )

 البلدي على تقرير  مدير الجباية  بخصوص دورة تدريب قراء العدادات والجباة.اطلع المجلس 

وقرر االعالن عن ذلك بكافة االقسام و تكليف قسم الجباية ورؤساء االقسام من اجل ترشيح موظفين للمشاركة في دورة 
 التدريب.

 

 (8قرار رقم )

ى مواقف السيرفيس / المجمع التجاري  حيث لوحظ وجود تجمع لمياه اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف عل
 االمطار .

وقرر  الموافقة على اجراء الالزم من اجل تصريف المياه الراكدة وذلك بواسطة الدائرة الهندسة ومطالبة شركة عقارات بالمبالغ 
 شيكل. 10000المترتبة حيث التكلفة التقديرية النجاز المطلوب 

 

 (9قرار رقم )

 كفر قليل جوار حنون. 9اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير المياه بخصوص مشروع مجرى في حوض 

 وقرر الموافقة على طرح عطاء.

 

 (10قرار رقم )

( حبه والمستخدم من اجل فحص 15000اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء حبوب فحص كلور  عدد )
 ( شيكل.9000ات الضخ حيث السعر التقريبي للشراء )المياه في االبار ومحط

 وقرر الموافقة على الشراء.

 

 (11قرار رقم )

 ( للسيد ماجد عبد هللا. 15955اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع اشتراك المياه رقم )

 ذلك قبل حدوث المشكلة.وقرر الموافقة على ان يكون االحتساب على اساس معدل االستهالك و

 

 (12قرار رقم )
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لنظام  GPRS Dataاطلع المجلس البلدي على العرض المقدم من شركتي الوطنية موبايل وجوال حول توفير خدمة 
SCADA .لمحطات الضخ 

 وقرر  تكليف شعبة صيانة الكمبيوتر ودائرة المياه عمل دراسة فنية للموضوع.

 

 (13قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندسة رانية طه بخصوص قائمة بالواجهات الخطرة التي تم ارسالها الى مؤسسة التعاون 
 والتي بحاجة الى صيانة.

وقرر الكتابة الى رئيس الوزراء و وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية وعطوفة المحافظ حول الموضوع وارسال نسخة الى 
 التعاون وتكليف المستشار القانوني باعداد الكتب الالزمة بهذا الخصوص.

 

 (14قرار رقم )

 ة والترقيم الحادي عشر .اطلع المجلس البلدي على تقرير م. الطرق والمرور حول اجتماع التسمي

 وقرر توزيع المقترحات على السادة اعضاء المجلس البلدي .

 

 (15قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس حمدي مقبول والسيد فراس دويكات بخصوص سير العمل في شارع الرئيس محمود 
 عباس.

 واخذ علما بذلك.

 

 (16قرار رقم )

على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص ازالة بقايا ردم من ارض المستدعي خالد عيروط/ بالطة  اطلع المجلس البلدي
 البلد شارع القدس.

 وقرر حفظ الموضوع.

 

 (17قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير الموارد البشرية بخصوص عقد السيدة هند فضة والعاملة في مركز الطفل الثقافي.

 شهور. 3عقد لمدة وقرر تمديد ال

 

 (18قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية عضوي المجلس د.ساهر دويكات والسيد  سعيد هندية بخصوص عطاء تنظيف صيانة 
 الوحدات الصحية العامة في مدينة نابلس ومكاتب وحدة توزيع شبكة المياه وطابقي النفق المؤدي الى مجمع بلدية نابلس

 (19قرار رقم )
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التجاري ، حيث ان التوصية الموافقة على طرح العطاء على ان تقوم البلدية بتوفير مصدر للمياه في موقع تنظيف طابقي النفق 
 المؤدي للمجمع .

 وقرر الموافقة على التوصية.

 

 اطلع المجلس البلدي على توصية اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع بئر السيد  اديب ابو شهاب بخصوص تكاليف تركيب خط مياه.

وقرر الموافقة من حيث المبدا على شراء المواسير وطرح عطاء وتوقيع اتفاقية مع السيد اديب ابو شهاب وتكليفه باحضار 
 االصلية عن التراخيص قبل ابرام االتفاقية. الصور

 

 (20قرار رقم )

الخاص بتزويد البلدية باجهزة نقاط ربط شبكة ميكرويف السلكية )  2014/63/1/080اطلع المجلس البلدي على عطاء رقم 
 المرحلة الثانية(.

شيكل واحالة العطاء على  84,540.20ن شيكل بدال م 80000وقرر الموافقة على التوصية قبول الخصم  لتكون قيمة العطاء 
 شركة كوول نت.

 

 (21قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة شؤون الموظفين بخصوص المراسل كايد درويش الحوح.

ية ( شيكل شهري من قيمة الراتب كمساعدة شهرية كونه استنفذ جميع اجازاته السنوية والمرض1000وقرر صرف ما قيمته )
 بسبب وضعه الصحي.

 

 (22قرار رقم )

( نابلس حيث توصي لجنة التخمين بتخمين المتر 24072( حوض )21اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين القطعة رقم )
 ( دينار اردني.30المربع الواحد بواقع )

 قرر  الموافقة على التخمين وتعويض مالكي القطعة حسب األصول.
 

 (32قرار رقم )

الواقع في الجهة الشرقية الشمالية  2(م35،6( والبالغة مساحته )5المجلس البلدي الموافقة على تسجيل المخزن رقم ) قرر
 ( من اراضي المساكن الشعبية الغربية وتسجيلها10( حوض )74الجنوبي من العمارة المقامة على قسيمة االرض رقم )

المرفق صورة عنه واستيفاء رسوم  11290/2014/1358بإسم السيد أيمن كامل محمد شبارو وفق االقرار العدلي رقم 
 ( دينار اردني.1000التسجيل والبالغة )

 
 

 (42قرار رقم )
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س البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص طلب السيد سالمه بالل محمد شحاده استئجار اطلع المجل
 المحاذية للملعب البلدي . 6+5+4العقارات ملك البلدية وهي المحالت ذوات االرقام 

سعيد هندية والسيد عاصم سالم  وقرر الموافقة من حيث المبدأ وتفويض السادة اعضاء المجلس السيدة عصماء المصري والسيد
 والسيد حسني كلبونة بمقابلة المذكور والتفاوض معه على االجرة.

 

 (25قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير الدكتور حسام  الجوهري بخصوص العمل في قسم الصحة والبيئة .

 تابعة الموضوع.واخذ علما بذلك وقرر الموافقة على المقترح وتكليف د.ساهر دويكات بم

 

 (62قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوة المرسلة من المنظمة العربية للتنمية االدارية بخصوص نيتها عقد ورشة عمل  حول 
 .2015كانون اول  28-25االتجاهات الحديثة في التخطيط واعداد الموازنات من 

 وقرر حفظ الموضوع

 

 (72قرار رقم )

بلدي على كتاب السادة سينما سيتي بخصوص طلب الموافقة على استخدام بعض نقاط البيع في عدد من المناطق اطلع المجلس ال
 والساحات العامة في المدينة لبيع التذاكر الخاصة بالعروض السينمائية ذات الطابع الثقافي.

 وقرر تكليف المهندسة ريما عرفات وقسم الهندسة بمتابعة الموضوع.
 

 (82قرار رقم )

 ماغيلوف والمقدم من السيد محمد عدنان زيد. -اطلع المجلس البلدي على عرض السعر الخاص بدبوس التوأمة   نابلس 

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (82قرار رقم )

 (03قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على طلب االستقالة المقدم من الموظف حمزه ابو رعد حيث يعمل بقسم عدادات المياه .

 وقرر الموافقة .

 



وافقالم االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر (46جلسة رقم)  1/12/2014 

ن اطلع المجلس البلدي على طلب الموظفين مازن سالم ومعروف الرباع حيث يعمالن مدققين داخليين في وحدة الرقابة و يطلبا
 سنوات. 10النظر في سنوات الخدمة الذي عمال بها في البلدية الكثر من 

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني.

 

 (31قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير مراقب الدوام بخصوص مباشرة العمل للموظف ايمن مخلوف والذي يعمل حارس في مبنى 
 البلدية الرئيسي.

 بذلك. واخذ علما

 

 (32قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب السيد بكر عبد الحق بخصوص وقف المكافاة المالية التي يتقاضاها لقاء عمله في وحدة االعالم 
 وذلك بسبب ارتباطه بدراسة الماجستير حاليا في االردن.

 وقرر الموافقة .
 

 (33قرار رقم )

الخاص بحضور المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث  15/9/2014( بتاريخ 15قم )اطلع المجلس البلدي على القرار ر
 .2015/ 3/ 18-14والذي سيعقد في اليابان في الفترة ما بين 

 وقرر مشاركة المهندسة ريما عرفات مع تغطية النفقات ذات العالقة.

 

 (34قرار رقم )

 وضيح  الذي نشرتة وكالة معا حول استقالة اعضاء من المجلس البلدي .اطلع المجلس البلدي على الخبر الصحفي الخاص بالت

واخذ علما بذلك وقرر الكتابةالى السيد امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح بشكره على موقفه وتكليف أعضاء 
 المجلس السادة سعيد هندية وعاصم سالم بمتابعة الموضوع.

 

 (35قرار رقم )
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 Mobileاطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة البرمجة والتطوير بخصوص ورشة عمل مصلحة مياه القدس حول 
Biling. 

 البرمجة والتطوير لعرض الموضوع على الجلسة القادمة.وقرر دعوة رئيس شعبة 

 

 (36قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على رسالة السيدة نداء البيطار بخصوص التعاون مع المجلس البلدي الجديد لمدينة اوبساال السويدية .

ن وكذلك الموافقة على تجديد رغبة بلدية وقرر ارسال رسالة شكر الى بلدية اوبساال حول موقف السويد باالعتراف بدولة فلسطي
 نابلس في التوأمة ودعوتهم الى زيارة مدينة نابلس.

 

 (37قرار رقم )

 2015اطلع المجلس البلدي على تقرير شؤون الموظفين بخصوص كشوف المتعاقدين والتي ستنتهي خالل شهر كانون ثاني / 
 المقبل.

 ن.وقرر تحويل الموضوع الى لجنة شؤون الموظفي

 

 (38قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع شراء مشمعات واقية من المطر  لوازم قسم الصحة.

 وقرر تحويل الموضوع الى لجنة المشتريات.

 

 (39قرار رقم )

يره جوار الخياط وآخرين ، اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء تمديد مجرى جنوب شارع عص
 ( شيكل شامل للضريبة المضافة .35750حيث توصي اللجنة باحالة العطاء على السادة شركة المتحدة للمقاوالت بقيمة )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 (40قرار رقم )

 المائي والخطط المستقبلية. اطلع المجلس البلدي على العرض المقدم من  م. فراس الوادي بخصوص الوضع الحالي للفاقد

 وقرر  تقديم العرض في جلسة خاصة بحضور الدكتور مروان حداد ورؤساء االقسام في دائرة المياه.

 

 (41قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على المقترح المقدم من العالقات العامه بخصوص تصميم فاتورة المياه للشهر الحالي.

 وقرر الموافقة على العرض االول وهو طباعة الشكل الجديد لمنطقة شارع المنتزهات الذي تقوم البلدية حاليا بانشائه.

 

 (42قرار رقم )

ع مهندسة الطرق والمرور/ رانيه دوله تعديالت اتجاه السير في الشوارع المصاحبة لتفعيل شارع ناقش المجلس البلدي م
 الحدائق الجديد امتداد شارع فلسطين.

 وقرر الموافقة على المقترح .

 

 (43قرار رقم )

سة ريما عرفات والسيدة عصماء قرر المجلس البلدي اعادة تشكيل اللجنة المالية بحيث تتكون من السادة اعضاء المجلس المهند
 المصري والسيد سعيد هندية والسيد عاصم سالم.

 

 (44قرار رقم )

قرر المجلس البلدي اعادة تشكيل لجنة العطاءات والمشتريات بحيث تتكون من السادة اعضاء المجلس السيدة ريما الكيالني 
 ة.والدكتور ساهر دويكات والسيد سعيد هندية واالستاذ حسني كلبون

 

 (45قرار رقم )

، حيث توصي  16اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء انشاء درج مسلح لبيت العكر شارع 
 ( شيكل شاملة للضريبة .17586اللجنة باحالة العطاء على السادة شركة العازم للمقاوالت العامة بقيمة )

 (شيكل .2586بالزيادة)  وقرر الموافقة على التوصية شريطة دفع الفرق
 

 (46قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس د. ساهر دويكات بخصوص طلب الموظف امجد محمد الباقة/ قسم الحركة سلفه 
( شيكل من اجل عمل فحوصات طبيه ضرورية ، حيث يوصي بمنحه السلفة على ان يتم تسديدها من راتبه بواقع 3000بقيمة )
 شيكل شهرياً . 500

 شيكل شهرياً من راتبه .500وقرر الموافقة على ان تخصم 

 

 (47قرار رقم )

 /أ(48قرار رقم )

ين بخصوص طلب الموظف موسى محمد حشاش صرف اتعابه عن مدة اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظف
 عمله في البلدية.

 ( من قانون العمل االردني .17وقرر الموافقة على توصية اللجنة باالعتذار وذلك حسب نص الفقرة )ط( من المادة )
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ف رافع محمد فقها بالعودة للعمل في قسم اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلب الموظ
 الصحة.

 وقرر الموافقة على التوصية بتأجيل النظر في الطلب لحين الحاجة.

 

 /ب(49قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلب الموظف محمد خليل البيطار/ قسم التنظيم  بمنحه 
 ثة )توأم( .مساعده بمصاريف مواليده الثال

 28وتكون قيمة الزيادة  7/5وقرر الموافقة على التوصية بمنحه سنتين لغايات احتساب الراتب بحيث تصبح درجته الوظيفية 
 شيكل شهرياً.

 

 /ج(50قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلب الموظف عليان سبيتان عالونه حيث يطلب المذكور
 نقله من قسم التنظيم وذلك بسبب المرض.

 وقرر الموافقة على توصية اللجنة بضرورة احضار تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة وذلك للنظر في الطلب.

 

 /د(51قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص صرف مكافات ومساعدات للمبينه اسماؤهم في الكشف
 المرفق.

 قرر الموافقة على توصية اللجنة بما يلي :

تجديد صرف المكافاة للسيد مؤمن ابو ظهير لمدة ستة اشهر اخرى، وقف صرف المكافاة للسيد صالح الشخشير من بداية 
 حيث تم وقف تدريبة من بداية العام الجديد . 1/2015

 ( شيكل. 200( شيكل  ومجدولين النجمي بقيمة )310واستمرار صرف المساعدة للسيده فائده الباطية بقيمة )

 

 /هـ(52قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلب الموظف سمير صدقي طبنجه باحتساب سنوات 
 االقدمية لغايات التقاعد .

 اعد عند بلوغة الستين.وقرر الموافقة على التوصية باالعتذار بسبب ان سنوات الخدمة غير قابلة للتق

 

 /و(53قرار رقم )

، بسبب كسر جهاز اللينه  6016اطلع المجلس البلدي على تقرير م. فراس الحبش بخصوص اصالح سيارة مرسيدس حاويات 
شيكل شامل   3600وتلف احد جكات الهايدروليك ،و تبلغ تكاليف االصالح حسب كراج المدني المختص في اجهزة الحاويات 

 ة.للضريب

 وقرر الموافقة على االصالح.

 

 (54قرار رقم )
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الجبار عيساوي واخرين مفرق  اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة المياه بخصوص ربط بالمجرى العام  والمقدم من عبد
 ( شيكل.75,000( بالطه حيث التكلفة التقديرية )13بيت فوريك حوض )

 وقرر مطالبة المستفيدين بالمساهمات المترتبة عليهم.

 

 (55قرار رقم )

،  اطلع المجلس البلدي على تقرير مدير المياه بخصوص  عمل دراسة لخط مجرى مقترح في درج عند منطقة جسر التيتي
 (شيكل.37600حيث تبلغ التكاليف التقديرية )

 وقرر مطالبة المستفيدين بالمساهمات المترتبة عليهم لتنفيذ المشروع .

 

 (56قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص طرح عطاء لتدقيق حسابات البلدية وحسابات لجنة ضريبة التربية 
 . 2014والتعليم لسنة 

 قرر طرح عطاء بهذا الخصوص.و

 

 (57قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على طلب السيد عامر زهدي باكير استئجار محل اسفل المصلي المقام امام المجمع ويطلب اشتراك مياه 
 متر على ان يقوم باعادة الوضع على ما كان علية. 10حيث انه بحاجه الى قص الزفزاف بطول 

 وقرر الموافقة

 

 (58رقم )قرار 

 المحامي غسان وليد الشكعة
 رئيس بلدية نابلس
 
 
 السيد حسني كلبونه
 عضو
 
 
 السيده عصماء المصري
 عضو
 
 
 الدكتور ساهر دويكات
 عضو
 
 

 السيد خليل عاشور
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 المهندسه ريما عرفات
 عضو
 
 

 السيده ريما الكيالني
 نائب الرئيس
 
 
 السيد عاصم سالم
 عضو
 
 
 السيد سعد سليم
 عضو
 
 


