
 

 15/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر (48جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  15/12/2014لدي جلسته يوم االثنين الموافق عقد المجلس الب
 اعضاء المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص االستدعاء المقدم السيد بيبرس درويش مصطفى معروف حيث   
ح وتعبيد شارع يتفرع من شارع مقابل مسجد ام سلمة ،و تبلغ التكاليف التقديرية االولية للفتح والجدران الساندة يطلب فت

 ( دوالر .  200,000والتزفيت مبلغ ال يقل عن) 

 وقرر الطلب منه مقابلة رئيس البلدية.

 

 (1قرار رقم )

ليف تعبيد الشارع المؤدي لمصنع بوظة االرز بالمنطقة اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص تكا  
 ( شيكل)بيسكورس + اسفلت(.50000المجاورة للحسبة ،حيث تبلغ تكاليفه )

وقرر تكليفهم بدفع ) مبلغ تزفيت الشارع ( في صندوق البلدية على ان تقوم البلدية بتزفيت الشارع من خالل المقاولين 
 المتعاقدين معهم.

 

 (2قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص كتاب  السادة  جمعية دار السالم/ اليواء المسنين شارع   
النجاح القديمة، حيث تطلب منع وقوف السيارات امام مدخل الدار والمخازن خاصتهم، وتبلغ تكاليف عمل رصيف ودرابزين 

 ( شيكل.1500ودهان )

 موضوع لعطوفة محافظ نابلس ومديرية الشرطة.وقرر الكتابة بهذا ال

 

 (3قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص المكافاة الشهرية لمدرب الكورال السيد جميل السايح والبالغة قيمتها   
 .1/2015( دوالر وتنتهي بنهاية 1000)

 .2015وقرر الموافقة على تمديد المكافأة حتى نهاية العام 

 

 (4قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص قرب انتهاء اتفاقية تلزيم محطات التقوية  
 والمبرمة مع السادة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ) جوال(.

 وقرر الموافقة على تجديد العقد لمدة سنة ميالدية جديدة.

 

 (5قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص انتهاء اتفاقية استئجار طابعتين مع السادة اوفتك والمستخدمات في   
 المياه. طباعة فواتير

 وقرر الموافقة على تجديد االتفاقية لمدة عام اخر.

 

 (6قرار رقم )

 . 3/2007اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني ومهندسة التخطيط بخصوص اعتراض الكوبري على مشروع   

بخصوصه ليس من صالحية وقرر رد االعتراض حيث ان هذا المشروع مستوفي مراحله القانونية واالعتراض الذي يقدم 
 المجلس البلدي وعلى المتضرر اللجوء الى الجهات القانونية.

 

 (7قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص الصالة الرياضية المغلقه حيث ان السادة شركة شكعة وخطيب   
 صالة الرياضية.للمقاوالت يطلبوا تمديد مدة المشروع / تنفيذ جدران ساندة لل

 . 15/11/2014وحتى  6/10/2014تزويد البلدية بامر توقيف مدة العمل من تاريخ  USAIDوقرر الطلب من السادة 

 

 (8قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصرهللا بخصوص ترحيل ملفات العطاءات حيث ان ملفات العطاءات بحاجة الى   
م اتساع مكتب العطاءات، يمكن عمل سدة حديدية بالمستودعات بتكلفة تقديرية ال تزيد عن ترحيل لحفظها بمكان لعد

 شيكل ) أثمان حديد ( على ان يتم تنفيذها من قبل طواقم الهندسة. 15000

 وقرر تكليف عضو المجلس م. ريما عرفات وقسم الهندسة زيارة الموقع واعداد تقرير.

 

 (9قرار رقم )

لدي على تقرير المهندس فواز البشناق بخصوص فصل االشتراكات والتي تزود اكثر من عقار مرفق النموذج اطلع المجلس الب  
 المنوي توزيعه على العقارات التي تزود اكثر من عقار.

وقرر تكليف جميع الجباة والقراء وخالل مدة شهرين للكشف على جميع االشتراكات واعداد تقرير بمن يقوم بتزويد اكثر من 
 ار وكذلك تدوير الجباة والقراء واعادة توزيعهم على المناطق كل ثالثة اشهر.عق

كما قرر المجلس تكليف كل من السادة اعضاء المجلس ريما الكيالني وعصماء المصري و حسني كلبونة وسعيد هندية  و 
 ا على المجلس البلدي في حينه.الدكتور مروان حداد باعادة هيكلية دائرة المياه خالل اسبوعين من تاريخ الجلسة وعرضه

 

 (01قرار رقم )
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ن الخاص بجهاز سوفت اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير المياه بخصوص استيفاء تعويض الحادث من شركة التامي  
 شيكل. 11000ستارتر علما ان المبلغ للتعويض من قبل السادة ترست هو 

وقرر الطلب من لجنة المشتريات والعطاءات استدراج عروض لجهاز تحكم من حيث السعر والكفاءة ، وكذلك مفاوضة شركة 
 التامين لرفع قيمة التعويض عن الجهاز المحترق.

 

 (11قرار رقم )

لمجلس البلدي على تقرير مدير المياه بخصوص استدعاء سكان حي ابو المعالي لعمل خط مجرى مقترح في حوض اطلع ا  
 ( شيكل . 81,500( عسكر حيث التكاليف التقديرية )10)

 وقرر مطالبة المستفيدين من انشاء خط المجرى ودفع ما يتحقق عليهم.

 

 (21قرار رقم )

س الخدمات المشترك بخصوص رسوم مكب زهرة الفنجان ، حيث ان الزيادة التي سيتم اطلع المجلس البلدي على كتاب مجل  
 . %10بدالً من  %5اضافتها على الرسوم 

 وقرر تأجيل الموضوع للجلسة القادمة .

 

 (31قرار رقم )

ة الكشفية وذلك اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهه من مجموعة كشافة ومرشدات العربي المسيحي للمشاركة بالمسير  
 من امام كنيسة بشارة العذراء/ شارع تونس. 24/12/2014بمناسبة عيد الميالد المجيد والتي ستنطلق يوم االربعاء  

 واخذ علما بذلك.

 

 (41قرار رقم )

كوب عدد مائة وذلك بسبب  1اطلع المجلس البلدي على كتاب الدكتور حسام الجوهري بخصوص الحاجة لحاويات نفايات   
 الزدياد السكاني في المدينة.ا

وقرر الكتابة الى معالي وزير الحكم المحلي حول موضوع االلف حاوية التي كانت مقررة لمدينة نابلس وتم تحويلها لمدينة 
 اخرى وكذلك مخاطبة جايكا بهذا الخصوص .

 

 (51قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على العرووض المقدمة من شركات الحج والعمرة:  

 .شركة سنين للحج والعمره 1

 . شركة تبارك لخدمات الحج والعمرة 2

 وقرر تحويل الموضوع الى نقابة العاملين ولجنة شؤون الموظفين والمستشار القانوني لدراسة العرو ض المقدمة.

 

 (61قرار رقم )



ماعاجت محضر (48جلسة رقم)   15/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس 

سم 180اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بقسم الصحة / شعبة دفن الموتى بخصوص شراء كفن قياس   
 ( شيكل . 14000سم راقتين وغيرها من المواد المذكورة في الطلب ، حيث يبلغ السعر التقريبي )2,5-سم 200-

 الموضوع الى لجنة المشتريات. وقرر تحويل

 

 (71قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على توصية عضو المجلس البلدي السيد عاصم سالم بخصوص شراء ستر شتوية لعمال دفن الموتى .  

 وقرر تكليف عضو المجلس السيد عاصم سالم باختيار نوعية الستر .

 

 (81قرار رقم )

عية اصدقاء جامعة النجاح بخصوص صرف  مكافئات الطالب الذي شاركوا في المؤتمر اطلع المجلس البلدي على كتاب جم  
 .24/11/2014الذي عقد في قاعة القلعة يوم االثنين 

 ( شيكل لكل شخص.100وقرر الموافقة على صرف )

 

 (19قرار رقم )

خصوص مديونية الشركة والكتاب اطلع المجلس البلدي على كتاب شركة توزيع كهرباء الشمال الى دولة رئيس الوزراء ب  
المرسل ايضا من الشركة الى  رئيس سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانه بخصوص امتناع سلطة الطاقة عن تنفيذ التزاماتها وعن 

 تزويد  الشركة باحتياجاتها .

 واخذ علما بذلك.

 

 (02قرار رقم )

مباركه / قسم الصحة / شعبة دفن الموتى بتمديد فترة عملها  اطلع المجلس البلدي على الطلب المقدم من الموظفة حنان صبحي  
 .5/1/2015في البلدية حيث ينتهي عقدها في البلدية بتاريخ 

 وقرر دعوتها للقاء سعادة الرئيس.

 

 (12قرار رقم )

مباني البطريركية اطلع المجلس البلدي على كتاب السادة بطريركية القدس الالتين الوكالة العامة بخصوص التعاون لهدم احد   
 الالتينية في مدينة نابلس .

 وقرر تاجيل الموضوع الى يوم االربعاء.

 

 (22قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على محضر اللجنة المكلفة بفتح عروض تاجير المخازن المنوي انشائها ملك البلدية والمحاذية لمدرسة   
 ابن قتيبة/ شارع رفيديا الرئيسي. 

 

 (32قرار رقم )
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 وقرر اعادة نشر االعالن عن التاجير.

 

بيع حلويات من محالت اطلع المجلس البلدي على طلب السيدة بسمه عرفات تحويل المهنه من مخزن لمواد البناء الى مهنة   
 مجمع الكراجات الغربي. 

وقرر الطلب منها تسديد االجرة المستحقة وكذلك التعهد عدليا بعدم مسؤولية البلدية عن اي اضرار ناشئة عن عملية هدم 
 المطحنة المجاوره.

 

 (42قرار رقم )

ت المحلية فرع الشرق االوسط وغرب اسيا اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من منظمة المدن المتحدة واالدارا  
وقمة المدن الذكية   UCLG -MEWAوبلدية أضنة الكبرى لحضور اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس المشترك لمنظمة 

 في مدينة أضنة التركية. 2014كانون االول  21-18واالبتكار والتي سوف يتم عقدها في الفترة من 

 يدة حنين استيتية مع تغطية النفقات ذات العالقة.وقرر مشاركة سعادة الرئيس والس

 

 (52قرار رقم )

( 2( حوض )398اطلع المجلس البلدي على طلب المستدعي رمضان فهمي رجب المصري تسجيل قسيمة االرض رقم )  
 (.777/9/2012/1160عسكر من اراضي المساكن الشعبية الشرقية وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم )

 ( دينار.600فقة واستيفاء رسوم التسجيل والبالغة )وقرر الموا

 

 (62قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الرسالة التي وردت من الدكتور نور بيرت مسؤول العالقات الخارجية في مدينة نورنبرغ االلمانية   
 بخصوص  زيارته الى االراضي الفلسطينية وحسن الضيافة التي القها اثناء زيارته.

 ارسال كتاب شكر للدكتور نوربيرت على رسالته، والترحيب بحضور نائب رئيس بلدية نورنبرغ. وقرر

 

 (72قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من الموظفة ناهده تفاحه بخصوص الموافقة على الغاء كتاب انهاء خدماتها حيث انها   
 العام . وليس بداية 26/8/2015تبلغ سن الستين بتاريخ 

 .25/8/2015وقرر تعديل القرار السابق بما يتالءم مع شهادة الميالد وبالتالي انهاء خدماتها يوم 

 

 (82قرار رقم )

 ( شيكل لعالج زوجته.2000اطلع المجلس البلدي على طلب الموظف شامخ حشاش سلفة على الراتب بقيمة )  

 شهور من الراتب. 5وقرر الموافقة على منحه السلفة على ان تخصم على 

 

 (29قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على كتاب مسئولة مركز اسعاد الطفولة بخصوص توفير لباس للفرق التابعة للمركز .  

 وقرر تكليف أعضاء المجلس السيدة عصماء المصري والسيدة ريما عرفات والسيد عاصم سالم بمتابعة الموضوع .

 

 (03قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع الحاويات حيث المقترح بامكانية تشغيل شاحنات النفايات لفترة   
 تقترح اللجنة بزيادة عدد الحاويات الصغيرة في بعض الشوارع.عمل ثالثة صعب تطبيقه لذا 

) الضاغطات( بجولة في جميع احياء المدينة في االوقات التي ال يتم يها جمع النفايات وذلك  2وقرر ان تقوم شاحنات عدد 
 لجمع وتفريغ الحاويات التي تمتلئ.

 

 (13قرار رقم )

 تريات بخصوص: اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المش  

(، حيث توصي اللجنة باحالة المواد على السادة شركة النشيط بقيمة اجمالية قدرها 200000طباعة ايصال صندوق مياه عدد )
 ( شيكل شامل للضريبة . 8950)

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 /أ(23قرار رقم )

وب فحص الكلور حيث توصي اللجنة باحالة المواد اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص شراء حب  
 ( شيكل شاملة للضريبة . 7800على السادة دوله اخوان بقيمة اجمالية قدرها )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 /ب(33قرار رقم )

خمين ( عسكر حيث اوصت لجنة التخمين بت14( حوض )69اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين فضله أمام القطعة )  
 ( دينار اردني .60المتر المربع الواحد بواقع)

 من يد السيد جاسر محمود محمد فطاير. 2( م60.5وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته )

 

 (34قرار رقم )

الشرطة اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص االستدعاء المقدم من كتبة العرائض / قرب مركز   
 شيكل .  6000حيث انهم يشتكون من دلف مياه االمطار على محالهم ، وتبلغ تكاليف صيانتها من خالل مقاول 

 وقرر مطالبة أصحاب محالت كتبة العرائض بدفع المستحقات المترتبة عليهم حتى ينظر في طلبهم .

 

 (35قرار رقم )

( من أراضي نابلس، حيث 24072( حوض )25/1طعة رقم )اطلع المجلس البلدي  على محضر تخمين فضلة أمام الق  
 ( دينار أردني.35أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ )

 من يد السيد عبد الحليم يوسف عبد الحليم خراز حسب  2(م69وقرر  الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته )

 (36قرار رقم )
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 األصول.

 

 . 1/2015اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص موظفي االطفائية التي تنتهي عقودهم شهر   

هندية وحسني كلبونه وعاصم سالم  بزيارة االطفائية واللقاء مع المعنيين وغيرهم  وقرر  تكليف السادة اعضاء المجلس سعيد
 والوقف على احوال قسم االطفاء وتقديم تقرير بذلك.

 

 (37قرار رقم )

 .2015اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص الموظفين الذين سيبلغون سن الستين خالل سنة   

 

دمات ثالث من الموظفين الوارده اسمائهم في الكشف من تاريخ بلوغهم سن الستين وهم : ابراهيم رماحه/ عامل وقرر انهاء خ
زراعه وسمير طبنجه/ قسم المحاسبة وعصام  كناني/ قسم المياه وتحويل باقي االسماء الواردة في الكشف للدائرة المالية 

 لالحتساب.

 

 (38قرار رقم )

عةالمحامي غسان وليد الشك  
 رئيس بلدية نابلس

 
 

 السيد حسني كلبونه
 عضو

 
 

 السيده عصماء المصري
 عضو

 
 

 الدكتور ساهر دويكات
 عضو

 
 

 السيد خليل عاشور
 نائب الرئيس

 
 

 السيد سعيد هنديه
 عضو

 
 

 الدكتور رامز الخياط
 عضو

 
 

 المهندسه ريما عرفات
 عضو

 
 

 السيده ريما الكيالني
 نائب الرئيس

 
 

 السيد عاصم سالم
ضوع  

 
 

 السيد سعد سليم
 عضو

 
 


