
 22/12/2014 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (49جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  22/12/2014لدي جلسته يوم االثنين الموافق عقد المجلس الب
 اعضاء المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اطلع المجلس البلدي على كتاب مجلس الخدمات المشترك بخصوص رسوم مكب زهرة الفنجان ، حيث أن الزيادة التي سيتم   
 . %10بدال من  %5على الرسوم  اضافتها

 شيكل فقط . 2000وقرر عمل اتفاق لمدة ثالثة اشهر ودفع الزيادة 

 

 (1قرار رقم )

( يورو  لشركة 61,555اطلع المجلس البلدي على تقرير م. سليمان ابوغوش بخصوص صرف الدفعة الثالثة بقيمة )  
Consul Aqua لفاقد المرحلة الثانية  علما انها على نفقة عن مشروع  المساعدة التشغيلية لمشروع خفض اkfw . 

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (2قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على كتاب المهندس سامي الزاغة بخصوص توفير عمال للعمل في شعبة الصرف الصحي .  

ى توظيف ثالثة عمال على ان يتم وضع وقرر الموافقة على تمديد عمل الموظف محمد فايز حوامدة لمدة عام و الموافقة عل
 مواصفات من قبل م. سامي الزاغة حولهم وتحويلها الى لجنة شؤون الموظفين للمتابعة.

 

 (3قرار رقم )

الخاص بانشاء مجرى صرف  8/12/2014( بتاريخ  4اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة المياه بخصوص القرار رقم )  
 ( شيكل . 90,000اء وتقديم تقرير بذلك، حيث تبلغ التكاليف التقديرية لعمل المجرى)صحي في حوش النصر  وطرح عط

 وقرر  طرح عطاء بهذا الخصوص.

 

 (4قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير دائرة المياه بخصوص استدعاء شركة شلطف للتعهدات العامه حيث يطلبون ربط بالمجرى   
( 140000( بالطه  ارشيف البنك العربي حيث التكاليف التقديرية لذلك )10( حوض )1ة رقم ) العام لعقارهم الكائن في القطع

 شيكل.

 وقرر اعادة دراسة تكاليف المشروع.

 

 (5قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على االستدعاء المقدم من شركة المركز العلمي لتحليل االغذية واالدوية بخصوص تجديد اتفاقية   

 (6قرار رقم )
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 عمل فحوصات قولونيات غائطية وقولونيات كلية لتأكيد فحوصات المياه . 

 الة احضار هذه الوثيقة يتم الموافقة على التوصية.وقرر تكليفه باحضار وثيقة تثبت بانه هو المختبر المعتمد وفي ح

 

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. فراس الوادي بخصوص المشاركة في لجنة تحكيم مسابقة مؤسسة انجاز للمشاريع   
 . 14/12/2014الصغيره التي أعدتها مؤسسة انجاز بالتعاون مع اليونيسيف يوم االحد 

 واخذ علما بذلك.

 

 (7قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على المطالبة المالية المقدمة من شركة المركز العلمي لتحليل االغذية واالدوية والسموم  لدفع مبلغ   
 ( شيكل عن فحص عينات االمياه المرسلة من قبل البلدية .8520)

 وقرر تاجيل الموضوع لجلسة التنظيم لحين معرفة قيمة المبلغ المطلوب.

 

 (8قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص كتاب دائرة المياه طلب انشاء بناء على سطح قسم التوزيع .  

 وقرر تكليف الدائرة الهندسة ودائرة المياه بايجاد بديل لذلك.

 

 (9قرار رقم )

وجد مخزن وبركس بحاجه للهدم اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص بستان عبده حيث ي  
 (.2وانشاء بدال منهما مخازن عدد )

 وقرر الموافقة على ما جاء في التقرير على ان يتم وضعها على موازنة العام القادم.

 

 (10قرار رقم )

لتجاري اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص تغيير بالط ممر المشاه لمدخل النفق في المجمع ا  
 شيكل. 35000حيث التكاليف التقديرية لخلع البالط المذكور واعادة بنائة على شكل درج وبسطات تبلغ 

 وقرر الموافقة و ادراجها في موازنة السنة القادمة.

 

 (11قرار رقم )

حتساب تكاليف اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصرهللا بخصوص حمامات قرب دائرة السير سابقاً ، حيث تم ا  
 شيكل.  11000اعادة تشغيلها ضمن سقف مالي مبلغ  

 وقرر ارسال اخطار لوزارة المواصالت والى وزارة الصحة  خالل اسبوعين.

 

 (12قرار رقم )



قالمواف االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (49جلسة رقم)   22/12/2014 

 . UNDPاطلع المجلس البلدي على محضر اجتماع مناقشة دراسة خان الوكالة المقترحة من قبل   

 وقرر تاجيل الموضوع الى جلسة يوم االربعاء.

 

 (13قرار رقم )

صي اللجنة اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بخصوص اختيار نوعية الستر لعمال شعبة دفن الموتى ، حيث تو  
( شيكل للسترة الواحدة وبقيمة اجمالية قدرها 127وبقيمة ) 2000(سترة من محالت غسان 22بشراء الستر المطلوبة عدد )

 ( شيكل.2794)

 وقرر الموافقة على التوصية.

 

 (14قرار رقم )

ع على جميع االلعاب اطلع المجلس البلدي على تقرير عضو المجلس السيد عاصم سالم بخصوص اسعاد الطفولة واالطال  
 الموجوده في.

 وقرر تاجيل الموضوع الى جلسة القادمة.

 

 (15قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير مركز حمدي منكو بخصوص رسم لوحة ثالثية االبعاد على جانب من ارضية ساحة   
ن والمتطوعين في المركز، وتبلغ تكاليف المركز الخارجية حيث يشرف على تنفيذ العمل مجموعة من الفنانين الموهوبي

 ( شيكل. 390مستلزمات هذه اللوحة )

 وقرر الموافقة على ذلك وصرف المبلغ.

 

 (16قرار رقم )

حول  8/12/2014( بتاريخ 34اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص قرار المجلس البلدي رقم )  
 عقود المحطات المحلية . 

والمذكورة اسمائها في  12/2014وافقة على التوصية بتجديد عقود المحطات المحلية لمدة شهر وذلك لنهاية شهر وقرر الم
بواقع شهرين لكل محطة وبموجب عقد يوقع بين  2015التوصية على ان يتم المداورة بين المحطات الستة خالل العام 

 المحطات بنفس الشروط المتفق والمعمول بها حاليا.

 

 (17رقم )قرار 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص موظف البلدية فرج سالم ابو سته، حيث انه تقدم بطلب استقاله   
 وصرف مستحقاته عن فترة عمله.13/12/2014بتاريخ 

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني.

 

 (18قرار رقم )
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( دينار الى وزارة 3273اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص كتاب المستشار القانوني صرف مبلغ )  
 من البلدية.المالية وذلك قيمة رسوم تسجيل عن قطع مستملكة 

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (19قرار رقم )

( دينار 2046اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص كتاب المستشار القانوني حيث يطلب صرف مبلغ )  
ي عسكر ( من اراض12( حوض )25الى وزارة المالية / دائرة حسابات االيرادات وذلك قيمة رسوم تسجيل عن القطعة رقم )

 حيث ان البلدية قد استملكت جزء من هذه القطعة. 

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (20قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهه من السادة شركة جنرل لالستشارات والتدريب للمشاركة في برنامج تدريبي حول   
 السيزر / رام هللا. كتابة مقترحات المشاريع وذلك  لمدة ثالثة ايام  في فندق

 واخذ علما بذلك.

 

 (21قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من المنظمة العربية للتنمية االدارية حول المشاركة في ورشة عمل بعنوان ) تطوير   
بامارة  2015اير ين 22-19مهارات وقدرات أعضاء مجالس أمانات العواصم والمجالس المحلية والبلديات( خالل الفترة 

 االمارات العربية المتحدة.  -الشارقة 

 واخذ علما بذلك.

 

 (22قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من المنظمة العربية للتنمية االدارية حول المشاركة في ورشة عمل بعنوان "   
 - 25جمهورية مصر العربية بتاريخ  -الخاصة" المكان الغردقة المكتبات الرقمية : البناء وآليات التنفيذ في المؤسسة الحكومية و

 . 2015يناير  29

 واخذ علما بذلك.

 

 (23قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من فريق أزاد ميديا حيث ينوي الفريق عقد دورة بعنوان ) النقد السينمائي( مكونة من   
 2015-1-17وحتى  2014-12-27ابتداءاً من  3-11سبت وأحد من الساعه لقاءات كل يوم  4ساعة موزعة على  12

 ،حيث يطلبون استخدام قاعة حمدي منكو .

 وقرر الموافقة واستيفاء الرسوم.

 

 (24قرار رقم )



لموافقا االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (49جلسة رقم)   22/12/2014 

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من السيد عصام الدين جمعه بخصوص اقتراح عقد اتفاقية لتدريب كوادر البلدية   
 وتفعيل مراكزها الثقافية. 

 وقرر االعتذار.

 

 (25قرار رقم )

 نابلس.  -مقصف المستشفى الوطني اطلع المجلس البلدي على كتاب جمعية مرضى الفشل الكلوي بخصوص اعادة تلزيم   

 ( دينار.4050وقرر تجديد االتفاقية لمدة عام  بنفس قيمة التلزيم السابقة والبالغة )

 

 (26قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الخبر الصحفي باعتراف الحكومة السويدية بدولة فلسطين ورفع حجم المساعدات المقدمة منهم   
 لفلسطين.

 قية شكر وتقدير  للممثلية السويدية على اعترافهم بالدولة الفلسطينية.وقرر ارسال بر

 

 (27قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص المتعاقدين  من السائقين التي تنتهي عقودهم بشهر   
 والواردة اسمائهم بالكشف المرفق.  1/2015

 د لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهائها.وقرر الموافقة على التجديد العقو

 

 (28قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير د. آمال هدهد حول منحة جايكا بخصوص النفايات الصلبة .    

 واخذ علما بذلك.

 

 (29قرار رقم )

اركة في البطولة العربية اطلع المجلس البلدي على كتاب نادي شباب نابلس الرياضي حيث يطلبون  المساعده ليتسنى لهم المش  
الدولية في لعبة المالكمة من توفير تكاليف الفريق من اشتراك البطولة ،والمالبس والمواصالت ، والتي ستجري في االردن من 

 . 3/2/2015وحتى  28/1/2015تاريخ 

 وقرر االعتذار.

 

 (30قرار رقم )

، حيث انه يوجد خلل في  2315صهريج ماء فولفو  اطلع المجلس البلدي على تقرير م. فراس الحبش بخصوص اصالح  
( شيكل شاملة 1800بخاخات الشاحنة وشعلة التدفئة الخاصة بالمحرك. حيث تبلغ تكاليف استبدال بخاخات الديزل واالصالح )

 للضريبة.

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (31قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على طلب حراس مبنى البلدية الرئيسي  شراء لباس شتوي .  

 وقرر تحويل الموضوع الى لجنة المشتريات.

 

 (32قرار رقم )

لى كتاب الموظف خالد طوقان بخصوص مصاريف السفر الى االردن لتصديق معامالت من اجل اتمام اطلع المجلس البلدي ع  
 تسجيل اراضي دير شرف .

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (33قرار رقم )

 .اطلع المجلس البلدي على الطلب المقدم من السيد ايمن خليل حمامي اعفاء من رسوم ضريبة نفايات عن زاوية سيدنا الخضر  

 وقرر االعتذار.

 

 (34قرار رقم )

( شيكل عن مؤتمر وغداء 14000اطلع المجلس البلدي على صرف فاتورة السادة شركة المبدعون لالستثمار بقيمة )  
 . 16/11/2014القنصليات االجنبية في 

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (35قرار رقم )

منطقة دوار زواتا  على موقع البلدية حيث يطلبون وضع مطب في تلك اطلع المجلس البلدي على الشكوى المقدمة من سكان   
 المنطقة.

 واخذ علما بذلك.

 

 (36قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الصحة بخصوص حاجة القسم الى مغسل موتى بسبب النقص في عدد المغسلين.  

 وقرر الموافقة و  تحويل الموضوع الى لجنة شؤون الموظفين

 

 (37قرار رقم )

( وظروف حجم صغير عدد  1000اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء ظروف هدايا حجم كبير  عدد )  
 ( شيكل.4300(  الستعماالت الهدايا والوفود حيث السعر التقريبي )1000)
 

 (38قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة الصيانه بخصوص مؤتمر المدن الذكية المنعقد في اضنة/ تركيا .  

 واخذ علما بذلك.
 

 (39قرار رقم )

   
 
 

على التعاز المقدم من آل شاهين لسعادة الرئيس والساده اعضاء المجلس لمواساتهم بفقيدهم  اطلع المجلس البلدي على شكر   
 الحاج زهير جميل شاهين.

 واخذ علما بذلك.
 

 (04قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير وحدة التدقيق الداخلي بخصوص ورشة العمل الخاصة بتحديث الخطط التنموية االستراتيجية   
 .18/12/2014دت يوم التي عق

 وقرر الطلب من السيد مجدي فهد تقديم  تقريرا مفصال امام المجلس  في الجلسة القادمة.

 

 (14قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير عضوي المجلس البلدي  السيد عاصم سالم والدكتور ساهر دويكات بخصوص اجتماع لجنة   
 وقان.مدرسة قدري ط -ادارة المالعب القطرية

وقرر الموافقة على التوصية الوارده في التقرير وهي تقسيم استخدام المالعب وممارسة االنشطة الرياضية لخمسة مناطق بحيث 
 يخصص يوما لكل منطقة ويتبقى يومان سيتم استخدامها من خالل التنسيق مع منسق اللجنة السيد حسن دويكات.

 

 (24قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بحضور اللقاء التقييمي لمشروع البناء المؤسسي الذي تنفذه بلدية نابلس بدعم   
 من مؤسسة مجتمعات عالمية . 

 ما بذلك.واخذ عل

 

 (34قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء القيام بأعمال تنظيف وصيانة الوحدات الصحية العامة   
ومكاتب وحدة توزيع شبكة المياه وطابقي النفق المؤدي الى المجمع التجاري، حيث توصي اللجنة باحالة العطاء على السادة 

( شيكل شاملة للضريبة، وبقيمة اجمالية سنوية 7500ظيف والخدمات وبقيمة اجمالية شهرية قدرها )شركة البشير للتن
 ( شيكل والدفع شهري. 90000)

 وقرر الموافقة على التوصية وتكليف قسم الصحة بالمتابعة اليومية.

 

 (44قرار رقم )

ة شراء اكفان رجالية ونسائية مع توابعها، حيث اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص طلب قسم الصح  
كفن المطلوبة مناصفة من السادة مشغل البراء / ريم مصطفى والسيد اياد جعفر عيسى حسب أخر  100توصي اللجنة بشراء 

جمالية ( شيكل والقيمة اال140استدراج عروض و المذكورة في التوصية لكل منهما مع توابع الكفن ، حيث سعر الكفن  الواحد )
 ( شيكل واالسعار شاملة للضريبة المضافة. 14000كفن ) 100لـ 

 وقرر الموافقة على التوصية وعمل استدراج عروض سنوي والدفع شهرياً.

 

 (45قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص شراء كوابل بقياسات مختلفة مبينه تفاصيلها بالجدول المرفق   
المياه / أعمال صيانة في محطات الضخ واالبار ، حيث توصي اللجنة باحالة المواد المذكورة في الجدول المرفق على لقسم 

 ( شيكل . 1750السادة محل صقر اليتماوي بقيمة اجمالية قدرها )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 (46قرار رقم )

سيد نصر عادل عباس نادي ، حيث يطلب توظيفه في قسم الصرف اطلع المجلس البلدي على طلب التوظيف المقدم من ال  
 الصحي .

 وقرر طرح مسابقة اذا كان هناك حاجة . 

 

 (47قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على االستدعاء المقدم من الشركة المتحده لتجارة السيارات ، بخصوص تخمين باجر منوي بيعه ، حيث   
 مل الضريبة وبدون الشكوش. ( شيكل غير شا120,000قدر بمبلغ )

 وأخذ علماً بذلك وقرر الموافقة على التخمين وتأجيل الموضوع لحين ورود تخمين البواجر االخرى من شركة كاتربلر

 

 (48قرار رقم )



 

لموافقا االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (49جلسة رقم)   22/12/2014 

اطلع المجلس البلدي على الطلب المقدم من الشركة المتحدة لتجارة السيارات بخصوص الغاء غرامة تأخير لتوريد فالتر لاللية   
 شيكل. 460والبالغة  LR632ليبهر 

 وقرر الموافقة على الغاء غرامة التأخير .

 

 (49قرار رقم )

جهة من الجمعية العربية لمرافق المياه للمشاركة في فعاليات أسبوع المياه العربي الثالث اطلع المجلس البلدي على الدعوة المو  
والذي سيتم تنظيمة بالتعاون مع وكالة التعاون والتنمية الدولية السويدية )سيدا( من اجل عرض بعض تجارب الممارسات 

من الساعة الثانية وحتى الثالثة  11/1/2015وذلك بتاريخ الفضلى في ادارة مرافق المياه واعادة تأهيلها في المنطقة العربية، 
 البحر الميت. -والنصف عصراً في مركز الحسين بن طالل للمؤتمرات باالردن 

 

 وقرر  تاجيل الموضوع للجلسة القادمة.

 

 (50قرار رقم )

النتاج برنامج تلفزيوني ) صنع في  اطلع المجلس البلدي على طلب السادة نهاوند لالنتاج الفني حيث يطلبون مؤازرة البلدية  
 فلسطين(.

 وقرر  تكليف عضو المجلس السيد عاصم سالم بمقابلة السادة نهاوند لالنتاج الفني.

 

 (51قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية عضو المجلس السيد عاصم سالم بخصوص توفير لباس لفرقة المسرح والدبكة التابعة   
 .لمركز اسعاد الطفولة

 وقرر  احضار عينات لكال الجنسين .

 

 (52قرار رقم )

 المحامي غسان وليد الشكعة
 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

 
 

سه ريما عرفاتالمهند  
 عضو

 
 

 السيده ريما الكيالني
 نائب الرئيس

 
 

 السيد عاصم سالم
 عضو

 
 

 السيد سعد سليم
 عضو

 
 


