
 
 

 
 29/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (50جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  29/12/2014لدي جلسته يوم االثنين الموافق عقد المجلس الب
 اعضاء المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من اصحاب المحالت التجارية في منطقة رفيديا جوار عمارة الزكاة حيث يطلبون   
 يب عدادات مواقف سيارات في تلك المنطقة )مرفق تقرير المهندسة رانية دولة بهذا الخصوص(.ترك

 وقرر الموافقة.

 

 (1قرار رقم )

 .22/12/2014اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة الهندسة حول عدادات السيارات ليوم االثنين   

 واخذ علما بذلك.

 

 (2قرار رقم )

 (3قرار رقم )

لى المقترح المقدم  من المهندس بهاء تفاحه والموظف فراس دويكات بخصوص التغطية الشتوية امام اطلع المجلس البلدي ع  
 المقاهي(. -المحالت ) المطاعم

 وقرر الموافقة و تحويل الموضوع الى اللجنة المالية لتحديد مقدار الرسوم.
 

 (4قرار رقم )

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

 واخذ علما بذلك.
 

 (5قرار رقم )

 ة المكلفة بدراسة نظام رسوم النفايات .اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجن  

 وقرر تاجيل الموضوع وعرضه بجلسة خاصة لبحثه.
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اطلع المجلس البلدي على تقرير  دائرة المياه بخصوص استدعاء السيد سامر جميل الزاوياني بخصوص نقل وتركيب خط   
 .( شيكل28000مجرى خاص خلف بنايته حيث التكاليف التقديرية  )

 وقرر الموافقة و تكليفه بدفع القيمة في صندوق البلدية و تكليف قسم المياه بتنفيذ ذلك  و استدراج عروض لهذة الغاية .

 

 (6قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة المياه بخصوص التكاليف التقديرية لمشروع مياه مطر لمنطقة المساكن الشعبية مقابل   
 دينار . 278000كاليف التقديرية فروستي حيث الت

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (7قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العمليات/ دائرة المياه بخصوص اسماء المشتركين اللذين تاثروا من التلوث الذي   
 حصل في منطقة زواتا .

 متر مكعب مياه. 1300ي المشكلة بدفع بدل اثمان واخذ علما بذلك وقرر مطالبة الشركة المتعهدة  والمتسببه ف

 

 (8قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية المستشار القانوني بخصوص نقل الحمأة من محطة التنقية الغربية الى مكب زهرة الفنجان   
 شيكل لكل طن من قبل السيد عبد الكريم محمود جمال سلمان(. 28وذلك بسعر 

 مل ملحق لالتفاقية االصلية .وقرر الموافقة و ع

 

 (9قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بخصوص االعمال االضافية لمحطة التنقية الغربية.  

وقرر تاجيل الموضوع على ان يعرض على سعادة الرئيس بحضور المهندسة ريما عرفات والمهندسه اخالص رطروط 
 والمهندس سليمان ابو غوش.

 

 (10قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس سامي الزاغة بخصوص التكاليف التقديرية لتمديد خط مجرى في شارع غرناطه   
 ( شيكل.51000جوار ابو صالحة واخرين ضمن مبلغ )

 وقرر الموافقة.

 

 (11قرار رقم )
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حصان من اجل تحديث وتطوير  300اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء جهاز تحكم وتشغيل محرك قدرة   
 ( شيكل.60000نظام تشغيل مضخة عين بيت الماء حيث السعر )

 بهذا الخصوص.وقرر الموافقة واستدراج عروض 

 

 (12قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص اتفاقية فرز النفايات ) محطة الصيرفي( والتي تنتهي بتاريخ   
 والموقعة بين البلدية والسادة عطاهلل وعلي الصيرفي.  5/1/2014

 وقرر الموافقة على تمديد االتفاقية شهرياً.

 

 (13قرار رقم )

لع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص قرب انتهاء االتفاقية الموقعة بين البلدية والسيد عنان محمد جمال اط  
 حميض والخاصة بصيانة ساعة ساحة المنارة .

 وقرر الموافقة على تمديد االتفاقية لمدة سنة.

 

 (14قرار رقم )

 C7و   C6خصوص خصم على سعر عطاء خفض فاقد المياه لعطاء رقم اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي ب  
 ( يورو بدال من توريد عدادات مياه.18,898حيث تعرض شركة دار البناء دفع قيمة الخصم نقدا بقيمة )

 وقرر عدم الموافقة ودعوتهم للقاء سعادة الرئيس.
 

 (15قرار رقم )

المستشار القانوني بخصوص طلب السيد سالمه بالل محمد شحاده الموافقة اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي و  
اسفل المدرج الغربي للملعب  7+6+5على اضافة السيد محمد بالل محمد شحاده كشريك في عقد اجارة العقار للمحالت رقم 

 البلدي.

 وقرر الموافقة .

 

 (16قرار رقم )

 (17قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيدة مفيده مسلم عبد المالك نادي   
( خلف محكمة صلح وبداية نابلس بحيث يصبح عقد االيجار باسمها بدال 3و المحل رقم )تغيير عقد ايجار العقار ملك البلدية  وه

 من اسم زوجها المرحوم محمد محمد يونس نادي.

 وقرر الموافقة.
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يث اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيد عدنان علي فوزي التيتي ح  
( في نفق المجمع التجاري لتصبح حرفة المتاجرة باالجهزة الخلوية 13يطلب تغيير مهنة العقار ملك البلدية وهو المحل رقم )

 ومستلزماتها.

 وقرر الطلب من المستدعي احضار براءة ذمة حتى يتسنى النظر في الطلب.

 

 (18قرار رقم )

لمستشار القانوني بخصوص استدعاء السيد محمد شحاده كنانه استئجار المحل اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي وا  
 ملك البلدية  قرب مدرسة سمير سعد الدين. 20او  11رقم 

 وقرر الطلب من المستدعي تحديد مهنة واحدة فقط حتى يتسنى النظر في الطلب.
 

 (19قرار رقم )

( قرب غرفة التجارة 307لمدير المالي بخصوص المكتب رقم )اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني وا  
 والصناعة حيث يطلب المستاجر تغيير االسماء في عقد االيجار من اسمائهم الى اسم شركة تبارك للحج والعمرة.

 وقرر تاجيل الموضوع وتكليف المستشار القانوني الحضار المعلومات الالزمة حول سبب تغيير االسماء.

 

 (20قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير مدير الجباية بخصوص تصويب اوضاع المنتفعين من اشتراكات المياه.  

 وقرر تفويض سعادة الرئيس بمتابعة الموضوع.

 

 (12قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير محاسب لجنة ضريبة التربية والتعليم بخصوص الخصومات الخاصة بضريبة المعارف عن  
 السنوات السابقة .

 وقرر تاجيل الموضوع.

 

 (22قرار رقم )

 .24/12/2014اطلع المجلس البلدي على تقرير مدير الجباية بخصوص تحصيالت الجباية بتاريخ   

 واخذ علما بذلك.
 

 (32قرار رقم )

 (24قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلب الموظفين المذكورين في الكشف المرفق باحتساب   
 مدة الثلث الثاني من المياومة.

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني.
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ص طلب تحديد موعد للحضور للبلدية لتقديم عرض اطلع المجلس البلدي على كتاب شركة اسباب للتجارة واالستثمار بخصو  
 حول نظام عقدات كوبياكس السويسري.

 وقرر تحويل الموضوع الى نقابة المهندسين البداء الراي.

 

 (25قرار رقم )

 

ي اطلع المجلس البلدي على كتاب العالقات العامه حول مقترح باالحتياجات التدريبية لمختلف االدارات في البلدية والمنو  
 مخاطبة السادة في معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني بشأنها.

 وقرر تاجيل الموضوع الى جلسة يوم االربعاء.

 

 (27قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على كتاب وزير الحكم المحلي بخصوص توسعة حدود بلدية نابلس.

 واخذ علما بذلك .

 

 (28قرار رقم )

دي على كتاب المحامي نادر العبوة بخصوص مصاريف السفر ذهابا وايابا الى االردن وذلك لتصديق اطلع المجلس البل  
 ( دينار.185معامالت وكاالت دير شرف حيث تبلغ التكاليف )

 وقرر الموافقة.
 

 (29قرار رقم )

المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص تجديد عقود الموظفين  من قسم الصحة والوارده اسمائهم  اطلع  
 . 1/2015في  الكشف حيث تنتهي عقودهم بشهر 

تم  وقرر الموافقة على التوصية بتجديد العقود لمدة ستة اشهر باستثناء  الموظف زياد حوراني اما بالنسبه للموظفه حنان مباركة
 التجديد لها بناءا على تعليمات سعادة الرئيس.

 

 (26قرار رقم )



مجلسال اجتماع محضر  (50جلسة رقم)   29/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي 

اطلع المجلس البلدي على كتاب المستشار القانوني بخصوص طلب المستدعية السيدة خيريه محمود حسن ابو غضيب وابنائها   
حافظ وضرار وخالد وخديجة وعمار وعائشة ومحمد واسماعيل وزينب واحمد ابناء وبنات خليل حافظ ابو غضيب تسجيل 

( عسكر من اراضي المساكن الشعبية 4( حوض )264شقة الواقعة في الطابق الخامس فوق االرضي في قسيمة االرض رقم )ال
 . 17809/2014/1390الشرقية بأسمائهم وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 

 ( دينار.1000وقرر الموافقة واستيفاء الرسوم البالغة )

 

 (30قرار رقم )

على التعهد العدلي المقدم من السيده بسمة احمد محمود عرفات حول تبرئة ذمة بلدية نابلس من اية  اطلع المجلس البلدي  
 مسؤولية او ضرر قد يلحق بالمخزن المستاجر من قبلها والمحاٍذ لمبنى المطحنة المراد هدمها والمحاذية لمبنى المجمع الغربي.

 دير تعديل االجرة.وقرر الموافقة وتحويل الموضوع الى لجنة التخمين لتق

 

 (31قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على عطاء تاهيل الساحة امام المجمع التجاري / ساحة االكشاك ) انشاء االكشاك( بخصوص تامينات   
 المقاولين على العطاء والمحفوظة في البلدية .

لمهندس يوسف نصر هللا بمقابلة المتعهد وقرر تكليف السيدة ريما عرفات والمهندسة اخالص رطروط والسيد عاصم سالم وا
 وانهاء الموضوع معه كما قرر ارجاع التأمينات للمتقدمينن اللذين لم يفوزوا بالعطاء.

 

 (32قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على موضوع مخالفات عداد السيارات  لالشخاص الذين تم مخالفتهم وهم من خارج المدينة.  

كتب لمعالي وزير النقل والمواصالت ومعالي وزير العدل ومعالي رئيس مجلس القضاء االعلى بهذا  وقرر الموافقة على توجيه
 الخصوص.

 

 (33قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على كتاب السادة في راديو الكوفيه حول خطة عمل برنامج استوديو نابلس.  

 مل وتدويره على محطات االذاعة في نابلس.بتوزيع الع 22/12/2014( بتاريخ 17وقرر التمسك بالقرار رقم )

 

 (34قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية عضو المجلس السيد عاصم سالم بخصوص زيارة مركز اسعاد الطفولة وما يتتطلبه من   
 اصالحات وصيانة لاللعاب.

 لمقدم من شركة بورد.شيكل وفق العرض ا 28000وقرر الموافقة على اجراء الصيانة من حيث المبدأ بقيمة 

 

 (35قرار رقم )
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 .اطلع المجلس البلدي على كتاب مهندسة الطرق والمرور بخصوص طلب مهندس ومساح لشعبة الطرق والمرور  

وقرر الطلب من المهندس يوسف نصرهللا  توفير مساح اضافي للعمل في شعبة الطرق والمرور من شعبة المساحه في الدائرة 
 الهندسية وتوفير مهندس او مهندسة من طالب التدريب من جامعة النجاح لشعبة الطرق والمرور.

 

 (36قرار رقم )

رهللا بخصوص تكاليف البنية التحتية في الحديقة االوروبية في حدائق اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نص  
 ( شيكل.264000جمال عبد الناصر ، حيث التكاليف تبلغ )

 وقرر طرح عطاء بهذا الخصوص.

 

 (37قرار رقم )

فة في اطلع المجلس البلدي على كتاب الموظفة عروب ابو زعرور بخصوص طلب تثبيتها في بلدية نابلس علما انها موظ  
 . 2011مركز تنمية موارد المجتمع منذ العام 

وقرر الموافقة على تثبيتها على نظام الهيئات المحلية مع انتدابها للعمل في مركز تنمية موارد المجتمع باالضافة لعملها في 
 البلدية .

 

 (38قرار رقم )

ح ربط بنايته بالمجرى العام الكائنه في القطعة اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة المياه بخصوص طلب السيد سبع فتو  
 ( شيكل.56500( روجيب حيث التكلفة التقديرية )4( حوض )13/216)

 وقرر مطالبة المستفيدين من المشروع ليتم النظر  في الطلب.

 

 (39قرار رقم )

حديث الخطط التنموية الخاص بتقرير السيد مجدي فهد حول ت 22/12/2014( بتاريخ 43الحقا لقرار المجلس رقم )  
 االستراتيجية.

قرر  الموافقة على ما جاء في ملخص الخطه المقدم من السيد مجدي فهد وتكليف الدكتوره امال الهدهد بالمتابعه  من اجل 
 استكمال المرحلة النهائية للتحديث وهي اللقاء الجماهيري.

 

 (40قرار رقم )

ف نصرهللا بخصوص استكمال مشروع حديقة البيارة حيث تكلفة االعمال اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوس  
 (  دوالر للمتعهد شركة اللؤي.3702.5االضافية )

 وقرر  الموافقة على الصرف.

 

 (41قرار رقم )



 

ناالثني يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (50جلسة رقم)   29/12/2014 الموافق 

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص تجديد عقد الموظف يوسف فاروق العلبي في الدائرة   
 الهندسية .

 وقرر الموافقة على التوصية بتجديد عقد الموظف لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء العقد.

 

 (42قرار رقم )

حيث  Toshibaتاب الساده مابكو بخصوص تجديد عقد صيانة وتاجير ماكينة التصوير من نوع اطلع المجلس البلدي على ك  
 .31/12/2014ستنتهي عقد الصيانة بتاريخ 

 وقرر الموافقة على تجديد العقد لمدة عام.

 

 (43قرار رقم )

 المحامي غسان وليد الشكعة
 رئيس بلدية نابلس
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