
 12/1/2015 االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (2جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة اعضاء  12/1/2015يوم االثنين عقد المجلس البلدي جلسته 
 المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص استدعاء السيد سمير صالح يوسف منصور حيث يطلب   
عات لمحلة الكائن في شارع القدس والمرخص لحرفة صالة افراح ، حيث يستحق عليه اعفائه من رسوم رخصة الحرف والصنا

 .2014( دينار حتى عام 480مبلغ )

وقرر مطالبة مجلس قروي كفر قليل بالمبلغ المحصل من قبلهم من المواطن ومخاطبة معالي وزير الحكم المحلي بهذا 
 الخصوص.

 

 (1قرار رقم )

 رير مدير المياه بخصوص بيع مواد راكده لشركة درب .اطلع المجلس البلدي على تق  

 وقرر عمل مزاد علني على هذه المواد.

 

 (2قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير مدير المياه بخصوص السيد أيمن فيصل عبد الرحمن بركات )طلب عمل(،   

 وقرر اجراء مسابقة على المتقدمين لطلبات العمل.
 

 (3قرار رقم )

( الخاص بشراء مواد لوحدة الشبكة /دائرة المياه منها نبل 0256426اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم رقم )  
 " وترانزشن ، الخ وذلك من اجل اجراء الصيانه العامه في انحاء المدينة .1" ومجس 1/2مجوز

 وقرر الموافقة على الشراء.
 

 (4قرار رقم )

ير المهندس سليمان ابو غوش بخصوص تجديد عقد الموظفة المتعاقدة روال خليل سالمه والتي اطلع المجلس البلدي على تقر  
 تعمل فني مختبر في محطة التنقية الغربية.

 وقرر الموافقة على تمديد العقد لمدة ستة اشهر.
 

 (5قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العطاءات والمشتريات بخصوص تكليف من يقوم باالشراف على اجراء المزاد   
 العلني لتاجير المخازن المنوي انشائها والمحاذية لمدرسة ابن قتيبه.

 .11الساعة  2015/ 1/ 13وسعيد هندية ود.ساهر دويكات يوم الثالثاء  وقرر تكليف السادة االعضاء أ.حسني كلبونة

 

 (6قرار رقم )

من مياه ونفايات وحرف 11/1/2015+10+6+5اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الجبايه لتحصيالت القسم لاليام    
 وغيرها .

 واخذ علما بذلك.

 

 (7قرار رقم )

ات العامه حول مقترح باالحتياجات التدريبية الالزمة لبلدية نابلس والتي سترفع لمعهد اطلع المجلس البلدي على كتاب العالق  
 ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني /ماس.

 وقرر تاجيل الموضوع الى يوم االربعاء القادم ومناقشته بحضور رؤساء االقسام.

 

 (8قرار رقم )

من الجالية الفلسطينية في برشلونه حيث يقترح تعزيز التعاون من   Alba Lopezاطلع المجلس البلدي على رسالة  من   
 خالل ابرام اتفاقية بين بلدية برشلونه وبلدية نابلس لتعزيز التعاون بين البلديتين لتطوير العمل المؤسساتي والخدماتي.

 كرة .وقرر عمل جلسة مع ذوي العالقة خالل االسبوع القادم لمناقشة المواضيع الواردة في المذ

 

 (9قرار رقم )

( شيكل لتوريد 20000اطلع المجلس البلدي على كتاب السيد كارم عبد الرحمن ابراهيم سعد الدين بخصوص تبرعه بمبلغ )  
( شيكل لنفس 20000بالط ارصفه الستخدامها داخل حديقة جمال عبد الناصر وتبرع السيد عبد الرؤوف خالد هواش بقيمة )

 الغاية.

 ك.واخذ علما بذل

 

 (10قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على العرض المقدم من مختبرات ميديكير بخصوص تمديد فترة الخدمات الطبية المخبرية وذلك حتى   
 .2014بنفس االسعار و الخصم الممنوح للعام  31/12/2015نهاية العام 

 واخذ علما بذلك وقرر تحويل الكتاب الى نقابة العاملين.

 

 (11قرار رقم )
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حول فعاليات  2014/ 11/ 13-9اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من بترا للمؤتمرات و الذي عقدت بتاريخ    
 حول االدارة والتخطيط االستراتيجي للمدن والبلديات .المؤتمر التدريبي السنوي التاسع 

 وقرر حفظ الموضوع.

 

 (12قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على طلب السلفه المقدمة من السيد ناجح محمد شكيب قناديلو والموظف بعقد/ قسم الحراسة و بقيمة   
 شيكل. 3000

 وقرر الطلب منه التوجه الى البنوك.

 

 (13قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على االستدعام المقدم من السيد صالح خالد الشخشير حيث انه عمل في قسم االطفائية بمكافأة شهرية   
 ويطلب اعادته للعمل  1/1/2015( شيكل،و تم انهاء تدريبه بتاريخ 1000قيمتها )

 وقرر الموافقة على الطلب و تمديد المكافأة لمدة سنة اخرى.

 

 (14قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المرسل من صحيفة القدس بخصوص السيد سهيل خلف ومكتبه حيث انه المعتمد من قبل   
 الصحيفه وهو المخول لديهم.

 على جميع االعالنات الخاصة بالبلدية . %30وقرر الموافقة على العرض المقدم من قبله حول منحه خصم بنسة 

 

 (15قرار رقم )

البلدي على الرسالة الوارده من السيدة اندي لوميالند تشكر سعادة الرئيس على التهنئة المقدمة بعيد الميالد  حيث اطلع المجلس   
 قرر الوفد النرويجي صياغة رسالة الى الحكومة بشأن مسالة االعتراف بالدولة الفلسطينية.

راف وتكليف الموظف عبد العفو العكر باعداد التقرير واخذ علما بذلك وقرر الكتابة الى السيدة اندي وشكرها على مسالة االعت
 السنوي للمشروع البيئي في نابلس.

 

 (16قرار رقم )

دقيقة" لالرقام المستفيدة من الحملة  12,000اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من شركة جوال بخصوص تمديد حملة "  
 . 2015التابعة لحساب البلدية حتى نهاية العام 

 ر الموافقة  على العرض والحاق من يريد من اعضاء المجلس و الموظفين غير المشتركين في العرض.وقر
 

 (17قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب رئيس قسم التنظيم بخصوص تمديد عقد الموظف وليد ابراهيم ابو بكر لمدة ستة اشهر  وذلك   
 لكفائته بالعمل.

 وقرر الموافقة على التمديد لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء العقد.
 
 

 (18قرار رقم )
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( شيكل 590بقيمة ) 2000ادة غسان ( من الس10اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء مشمع واقي عدد )  
 ( شيكل لقسم الميكانيك.400(  من السادة شركة ملحيس جروب بقيمة )10وجزم بالستيك عدد )

 وقرر الموافقة على الشراء وصرف الفواتير ذات العالقة.

 

 (19قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم االطفائية بخصوص حريق بسيارة هونداي جيتس .  

 واخذ علما بذلك وقرر تحويل التقرير الى الشرطة.

 

 (20قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم االطفائية بخصوص انهيار صخري خلف مسجد النور .  

 واخذ علما بذلك وقرر تكليف اللجنة الهندسية والدائرة الهندسية العداد تقرير.

 

 (21قرار رقم )

 تقرير قسم االطفائية بخصوص انهيار في شارع عمر بن الخطاب .اطلع المجلس البلدي على   

 واخذ علما بذلك.

 

 (22قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الكشف المعد من مأمور المحروقات ورئيس قسم المستودعات بخصوص تزويد المقاولين   
 بالمحروقات اثناء المنخفض الجوي.

 واخذ علما بذلك والموافقة على الصرف.

 

 (23قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب المقاول محمد الفوله بخصوص عطاء الكافتيريات والذي كان قد رسى عليه بمبلغ   
شيكل وذلك الختالف قيمة سعر الشيكل علما ان العطاء لم  200000( شيكل حيث يطلب المقاول رفع السعر الى 189000)

 .6/2014ينفذ في شهر 

 وقرر الموافقة .

 

 (24قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على كتاب الدكتور حسام الجوهري بخصوص نيته السفر  لزيارة مستشفى الملك عبد هللا المؤسس )  

 بد( وذلك لالطالع على تجربتهم في التعامل مع ملف النفايات الطبية.ار

وقرر الموافقة على ايفاد المستشارة د.رندة ابو ربيع و د. حسام الجوهري بزيارة المستشفى المذكور مع تغطية النفقات ذات 
 العالقة.

 
  
 
 

 ( شيكل .1200ن السادة شركة الخفش بقيمة )( م100اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء كريك عدد )  

 وقرر الموافقة .
 

 (26قرار رقم )

 
 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيد محمد شحاده كنانه حيث يطلب   
 تموينية.( قرب مدرسة سمير سعد الدين الستخدامه في بيع المواد ال20استجار المحل رقم )

وقرر الموافقة على التاجير وبالمهنه المبينه بالطلب شريطة عدم استعمال اي مساحة خارج المحل وباجرة سنوية مقدارها 
 دينار . 2000

 

 (27قرار رقم )

 

اطلع المجلس البلدي على توصية عضو المجلس االستاذ حسني كلبونه بخصوص تجديد عقود موظفي االطفائية والتي تنتهي   
 حيث التوصية بتجديد العقود لمدة ستة اشهر وذلك لحاجة القسم لهم. 1/2015هر بش

 وقرر الموافقة على التمديد لمدة سنة.

 

 (28قرار رقم )

 (25قرار رقم )
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البلدي على التقرير المقدم من المستشار الهندسي م. اخالص الرطروط و الدكتوره امال الهدهد حول الجدول  اطلع المجلس  
 بدعم اول مرحله من مشروع المنطقة الحرفية. AFDالزمني للمشاريع والذي سيقوم البنك الدولي والفرنسيين 

 واخذ علما بذلك.

 

 (29قرار رقم )

التوظيف المقدمة من : احمد علي محمد دالل ،علي زكي عيسى مسيمي ،مصعب سهيل ابو  اطلع المجلس البلدي على طلبات  
 زنط، ياسر صباح فارس، خليل محمد معروف جمعه.

 وقرر تحويل الطلبات الى لجنة شؤون الموظفين لرفع التوصيات بشأنهم.

 

 (30قرار رقم )

البيئي بخصوص عقد لقاء يجمع الفريق الفني من طرفهم مع اطلع المجلس البلدي على كتاب الشركة الفلسطينية لالستثمار   
 الفريق الفني من البلدية من اجل بحث بيع مشروع تدوير النفايات لصالح مدينة نابلس .

وقرر عقد اللقاء مع الشركة المذكورة خالل االسبوع القادم بحضور سعادة الرئيس واللجنة القانونية والمالية والمستشار القانوني 
يد عبد الحليم سويسه والسيد مجدي فهد ومعهد االبحاث التطبيقية ) اريج( على ان يتم دعوة المحامي هيثم الزعبي لحضور والس

 اللقاء.

 

 (31قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على  الدعوة الموجهه للبلدية للمشاركة في مؤتمر الثقافة بعنوان " الثقافة والمدن المستدامة "  في مدينة   
 .2015/ 3/ 20-18اسبانيا بتاريخ    -باو بل

 وقرر مشاركة سعادة الرئيس والمستشارة د. رنده ابو ربيع ومدير مركز حمدي منكو  مع تغطية النفقات ذات العالقة.

 

 (32قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير طبيبي المسلخ البلدي بخصوص فاتورة هاتف المسلخ البلدي.  

 ( شيكل . 200الجوال والدولي على ان تكون سقف الفاتورة شهريا بقيمة )وقرر حذف صفر 

 

 (33قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على تقرير مسؤولة مركز اسعاد الطفولة بخصوص توفير لباس للفرق التابعة لمركز اسعاد الطفولة .   

 وقرر الموافقة على تحويل الموضوع للجنة المشتريات الستدراج عروض .

 

 (34قرار رقم )
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معماريون ومهندسون بخصوص تاريخ اقفال عطائيين لمشروع  -اطلع المجلس البلدي على االستدعاء المقدم من شركة زياده   
 شارع االمير محمد ومشروع المبنى التجاري في نابلس .تطوير سياحي ل

 وقرر الموافقة على تمديد موعد تسليم العطائيين .

 

 (35قرار رقم )

 (35قرار رقم )

   
اطلع المجلس البلدي على توصية اطباء المسلخ البلدي بخصوص تجديد عقد الموظف المتعاقد رامي دويكات حيث يعمل سالخ 

 في المسلخ البلدي.

 تمديد العقد لمدة ستة اشهر . وقرر الموافقة على
 

 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

 
 

ا عرفاتالمهندسه ريم  
 عضو

 
 

 السيده ريما الكيالني
 نائب الرئيس

 
 

 السيد عاصم سالم
 عضو

 
 

 السيد سعد سليم
 عضو

 
 

 (36قرار رقم )


