
 5/1/2015 االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (1جلسة رقم) 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة اعضاء  5/1/2015وم االثنين عقد المجلس البلدي جلسته ي
 المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص اقرار صرف فاتورة السيد جميل عبد العزيز عمر الرمحي بقيمة   
 ( سترة العمال الحراسة والتفتيش . 64تر عدد )( شيكل وذلك ثمن شراء س8960)

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (1قرار رقم )

من مياه ونفايات والفتات  31/12/2014اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الجبايه بخصوص تحصيالت الجباية ليوم   
 ،الخ.

 وقرر التوزيع على السادة اعضاء المجلس البلدي الطالع.

 

 (2) قرار رقم

( 600اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بقسم االيرادادت بشراء دفتر مخالفات عدادات مواقف السيارات عدد )  
 شيكل.  2520دفتر ، حيث يبلغ السعر التقريبي

 وقرر الموافقة على الشراء .

 

 (3قرار رقم )

مستدعي سعيد صالح مصطفى عبد هللا حيث يطلب اعفاؤه اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص ال  
 من رسوم الالفتات المترتبة عليه عن الفتات محليه الكائنين في شارع يافا وشارع حيفا. 

 وقرر عدم الموافقة على االعتراض والتمسك بالقرار السابق.

 

 (4قرار رقم )

من مياه ونفايات  28/12/2014حصيالت الجباية لـيوم اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص ت  
 وغيرها .

 وقرر التوزيع على الساده اعضاء المجلس البلدي لالطالع.

 

 (5قرار رقم )

من مياه ونفايات  29/12/2014اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص تحصيالت الجباية ليوم   
 وغيرها .

 سادة اعضاء المجلس البلدي لالطالع.وقرر التوزيع على ال

 

 (6قرار رقم )
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 اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الجباية بخصوص اخطارات لالفتات انتهت مدتها القانونية .  

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني للمتابعة.

 

 (7قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على الكتاب المقدم من السيد بدوي رفعت بدوي مصري بخصوص تبرعه في مجسم بحديقة جمال عبد   
 الناصر وبكافة التكاليف. 

 وقرر الموافقة على ان يتم اختيار مجسم وعمل مقارنه مع عروض اخرى.

 

 (8قرار رقم )

( 2اطلع المجلس البلدي على طلب شركة باصات نمر التميمي و النقابه العامه لعمال النقل بخصوص وضع مظلالت عدد )  
 جوار جامعة القدس المفتوحة وعلى نفقتهم الخاصة.

 الطلبات المشابهه. وقرر الموافقة من حيث المبدأ على ان تقوم البلدية بعمل تصميم موحد لكال الطرفين ويعتمد لباقي

 

 (9قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. رانية طه بخصوص طلب السيد يوسف الجابي الموافقة على ترميم مخزن قرب حمام   
الشفاء ، حيث ان االعمال هي اعمال صيانة داخلية تشمل بالط ، قصاره ، فتح الباب ، تمديدات كهرباء ، دون عمل اي 

 الم.تغييرات بالمع

وقرر الموافقة على ان يكون ذلك باشراف المهندس نصير عرفات والمهندسة رانية طه واالقسام  المعنيه ليكون البناء متالئم مع 
 الطبيعة التراثية والتاريخية للمنطقة.

 

 (10قرار رقم )

نابلس حيث يطلبون  اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص كتاب اصحاب مواقف سيارات بلدية  
 ( شيكل.20000صيانة لساحة وقوف السيارات )مدخل سينما العاصي (، حيث تبلغ التكلفة التقديرية حوالي )

 وقرر الموافقة.

 

 (11قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا وعضو المجلس د. ساهر دويكات بخصوص وضع سياج محاذي لعين   
 ( شيكل )أثمان مواد( .3000حيث تبلغ التكاليف التقديرية )عسكر البلد ،

 وقرر الموافقة.

 

 (12قرار رقم )
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طلب شركة  رزق المصري للهندسة والمقاوالت تمديد مدة  اطلع المجلس البلدي على تقرير م. يوسف نصر هللا بخصوص  
 لمشروع شارع الحدائق . 15/1/2015العطاء حتى تاريخ 

 25/1/2015وقرر الموافقة على التمديد حتى تاريخ 

 

 (13قرار رقم )

د الناصر بخصوص اعادة تاهيل شارع حدائق جمال عب 31/12/2014-27اطلع المجلس البلدي على التقرير االسبوعي من   
. 

 واخذ علما بذلك.

 

 (14قرار رقم )

بخصوص طلب شركة    22/12/2014( بجلسة 5اطلع المجلس البلدي على  تقرير مدير المياه بخصوص القرار رقم )  
 شيكل . 140,000شلطف ربط بالمجرى العام حيث اعادة الدراسة لتكاليف المشروع تقدر بـ 

 يمة المطلوبة ومخاطبة البنك العربي بدفع ما يستحق عليه  كباقي المستفيدين.وقرر مطالبة المستفيدين وذلك وفق الق

 

 (15قرار رقم )

الخاص باستيفاء رسوم ومساهمات انشاء وتنفيذ مشاريع  14/12/2009( بتاريخ 1اطلع المجلس البلدي على القرار رقم )  
 الصرف الصحي.

 وقسم المياه العداد التوصيات.وقرر تحويل الموضوع الى اللجنة المالية والقانونية 

 

 (16قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب الشكر المقدم من مفتي محافظة نابلس حول تهنئة البلدية له بمناسبة تعيينه مفتياً لمحافظة نابلس   
 . 

 واخذ علما بذلك.

 

 (17قرار رقم )

لمصري السرة بلدية نابلس ويخصون بالذكر موظف قسم اطلع المجلس البلدي على كتاب الشكر المقدم من شركة هشام ا  
 الصحة عالء محمود حشاش المانته في اعادة دفاتر شيكات وجدها في الجبل الشمالي. 

 واخذ علما بذلك.

 

 (18قرار رقم )

ومهارات اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من المنظمة العربية للتنمية االدارية بخصوص عقد ورشة عمل ) أصول   
دولة  -بامارة الشارقة  2015فبراير  18- 15المرافعة امام القضاء المدني والجنائي واالداري والمتخصص خالل الفترة من 

 االمارات العربية المتحدة.

 

 (19قرار رقم )
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 واخذ علما بذلك.

 

اطلع المجلس البلدي على الدعوة الموجهة من المنظمة العربية للتنمية االدارية بخصوص المشاركة في ورشة العمل    
 دولة االمارات -/ الشارقة  2015يناير ) كانون ثاني(  28-25االتجاهات الحديثة في التخطيط واعداد الموازنات من تاريخ

 العربية المتحدة . 

 واخذ علما بذلك.

 

 (20قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير طبيبي المسلخ بخصوص الذبائح التي تم تجهيزها من قبل سالخين من خارج المسلخ   
 والمذكورين في التقرير )صرف مستحقاتهم على حساب عشرة شواقل لرأس الخاروف( 

 وقرر الموافقة على الصرف.
 

 (21قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على االعالن الصادر عن بلدية قلقيلية بخصوص قرار الحكومة الذي يفيد بضرورة انضمام البلديات الى   
شركة توزيع كهرباء الشمال حيث ينفي رئيس بلدية قلقيلية انضمامها لشركة كهرباء الشمال اال ان يكون ذلك بموافقة اهالي 

 المدينة.

 ما بذلك.واخذ عل

 

 (22قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب امين المكتبة بخصوص الموظف ساطي منصور والذي سيحال على التقاعد بتاريخ   
16/1/2015 . 

 وقرر االعتذار.

 

 (23قرار رقم )



لديالب المجلس اجتماع محضر  (1جلسة رقم)   5/1/2015 االثنين يوم/ 

اطلع المجلس البلدي على المطالبة المالية المقدمه من مجلس الخدمات المشترك/ جنين وذلك عن رسوم مكب زهرة الفنجان   
 شيكل. 207,284بقيمة  31/12/2014وحتى  1/12/2014من فترة 

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (24قرار رقم )

على تقرير المستشار القانوني بخصوص كتاب لجنة استالم العطاء السنوي لتزويد البلدية باطارات اطلع المجلس البلدي   
 كاوشوك متنوعة الليات وسيارات البلدية.

 وقرر عدم الموافقة وااللتزام بشروط العطاء وتنفيذ ذلك حسب االصول ومصادرة التامين في حال عدم االلتزام بالتوريد.

 

 (25قرار رقم )

 ناقش المجلس البلدي موضوع طباعة أي من االقتراحات الواردة في الكتاب المرفق على ظهر فاتورة المياه.   

 وقرر تحويل الموضوع الى السيد عاصم سالم والسادة اعضاء المجلس القتراح مواضيع .

 

 (26قرار رقم )

 المجلس االستاذ حسني كلبونه.اطلع المجلس البلدي على هيكلية محكمة بلدية نابلس والمعده من عضو   

 وقرر الموافقة على التوصية وتاجيل البند الثالث للمناقشة فيما بعد.

 

 (27قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب الحكم المحلي بخصوص طلب البلدية تخصيص آليات وحاويات العمال البلدية اسوة بباقي   
 البلديات . 

 لدولة بهذا الخصوص.وقرر الكتابة الى سيادة رئيس ا

 

 (28قرار رقم )
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صوص اطلع المجلس البلدي على تقرير نائب الرئيس السيدة ريما الكيالني والموظفين مجدي االتيرة وعالء ابو زنط بخ  
 المشاركة في ورشة العمل الذي عقدت بحياة نابلس بعنوان منظومة المشتريات العامة في فلسطين.

 واخذ علما بذلك.

 

 (29قرار رقم )

على جميع  %30اطلع المجلس البلدي على كتاب مؤسسة الرواد للصحافة واالعالم بخصوص منح البلدية خصم بنسبة   
 االعالنات الخاصة بالبلدية.

 راسة العرض مع بقية العروض المقدمة للبلدية من مكاتب االعالم والوكالء من قبل اللجنة المالية.وقرر د

 

 (30قرار رقم )

 اطلع المجلس البلدي على طلب التوظيف المقدم من السيد علي زكي مسيمي .  

 وقرر تاجيل الموضوع الى الجلسة القادمة.

 

 (31قرار رقم )

ترح لالحتياجات التدريبية المقدم من العالقات العامه لمعهد ابحاث السياسات االقتصادية اطلع المجلس البلدي على مق  
 الفلسطيني )ماس(.

 وقرر تاجيل الموضوع الى الجلسة القادمة بحضور رجاء الطاهر.

 

 (32قرار رقم )

تطوعية التي تم تشكيلها اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير مركز حمدي منكو بخصوص االحتياجات الخاصة بالوحدة ال  
( شيكل للجزمة 35جزمة بسعر ) 20( شيكل و75بدلة مطر سعر التكلفة للبدله الواحده ) 20لمواجهة المنخفضات الجوية منها 

 ( شيكل.2200الواحدة حيث المجموع الكلي للشراء )

 .وقرر  الموافقة على ان يتم طباعة كلمة متطوعي بلدية نابلس مع طباعة شعار البلدية

 

 (33قرار رقم )

من مياه ونفايات وغيرها  4/1/20155اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص تحصيالت الجباية لـ   
 . 

 وقرر التوزيع على السادة اعضاء المجلس البلدي لالطالع.

 

 (34قرار رقم )
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حول  22/12/2014( بتاريخ 32اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص قرار المجلس البلدي رقم )  
( 2د )طلب حراس مبنى البلدية الرئيسي شراء لباس شتوي، حيث توصي اللجنة باستدراج عروض اسعار بواقع بلوزه عد

 ( حارس ولون اللباس اسود وإلغاء شراء الستر واالحذية . 13( لكل حارس وعددهم )2وبنطلون عدد )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 (35قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء عمل غرفة غيار و وحدة حمامات وعمل شبك ودرابزين   
مدرسة قدري طوقان/ الملعب القطري، حيث توصي اللجنة باحالة العطاء على السادة مكتب امجد جبور ومدات ارضيات في 

 ( شيكل شاملة للضريبة . 149054,40للمقاوالت وبقيمة اجمالية قدرها )

 وقرر الموافقة على التوصية .

 

 (36قرار رقم )

قد الموقع مع السيد عبد الكريم محمود جميل سلمان حول اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العطاءات بخصوص الع  
 .1/3/2015عطاء تحميل ونقل النفايات من مدينة نابلس حيث ينتهي العمل به بتاريخ 

 وقرر تحويل الموضوع الى المستشار القانوني واللجنة المالية . 

 

 (37قرار رقم )

مات للمواطنين على المستحقات المطلوبة عليهم للبلدية وذلك عن قرر المجلس البلدي الموافقة من حيث المبدأ على منح خصو  
 وتكليف الدائرة المالية بتقديم مقترح بنسبة الخصم. 2015العام 

 

 (38قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب المستشار القانوني بخصوص طلب السيدة كفاح الخليلي والسيده نسرين سعد تغيير عقد   
 ئهم الى اسم شركة تبارك للحج والعمرة .االيجار من اسما

 وقرر الموافقة

 

 (39قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العطاءات والمشتريات بخصوص اتفاقية عطاء تنظيف مبنى البلدية الرئيسي   
 . 1/3/2015ومقر وحدة التدقيق الداخلي الموقعة مع شركة الغانم حيث ان العقد ينتهي بتاريخ 

 وقرر تمديد العقد لمدة سنة وبنفس الشروط السابقة.
 

 (40قرار رقم )
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حول حاجة  22/12/2014( بتاريخ 37) اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص القرار رقم  
 شعبة دفن الموتى الى مغسلين.

وقرر الموافقة على التوصية بتعيين السيد امين محمد عبد الفتاح ابو عبيه بعقد كمغسل موتى وذلك لمدة ثالثة اشهر تحت 
 التجربة.

 

 (41قرار رقم )

اتفاقية توريد سواقيف وطوب لتطبيقة القبور الموقعة مع السادة  اطلع المجلس البلدي على تقرير مهندس البلدية بخصوص  
 . 19/2/2015معمل النجاح / يوسف حسنين منى، حيث ينتهي العقد بتاريخ 

 وقرر تمديد العقد لحين استنفاذ الكمية الواردة في العقد.
 

 (42قرار رقم )

   
 

 

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

 واخذ علما بذلك.
 

 (43قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العطاءات والمشتريات بخصوص اتفاقية عطاء تنظيف مبنى دائرة المياه   
كة الخبراء للخدمات العامة ، حيث ينتهي العقد بتاريخ والصرف الصحي ومقر الوحدة الفنية في البلدة القديمة والموقعة مع شر

1/3/2015 . 
 الوحدة الفنية في البلدة القديمة.وقرر عمل تقرير باداء الشركة من قسم المياه والصرف الصحي ومقر 

  
 

 (44قرار رقم )
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اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم الحراسة والتفتيش بخصوص االحتفال الذي نظمته البلدية يوم السبت الموافق   
 ( شيكل .3000في باب الساحة بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث التكاليف ) 3/1/2015

 وقرر الموافقة على الصرف.

 

 (45) قرار رقم

قرر المجلس البلدي وعلى ضوء االجتماع الذي تم ما بين سعادة الرئيس والسيد منيب المصري والسيد سمير حليله تشكيل   
لجنه فنيه وماليه وقانونية لدراسة موضوع ملف تدوير النفايات مع الشركة الفلسطينية لالستثمار البيئي ومركز االبحاث التطبيقية 

 راء المشروع بأكملة.)اريج( وبحث امكانية ش

 

 (46قرار رقم )

اطلع المجلس البلدي على كتاب المهندس فراس الحبش بخصوص حاجة الحفارات الى اطارات كاوشوك لحفارات شكروفا و   
JCB . 

 ( شيكل.2550وقرر الموافقة على الشراء من محالت نضال سمارو  بقيمة )

 

 (47قرار رقم )

قاضي محكمة نابلس الشرعية الغربية بخصوص التمديد للمراسل غالب الحوح والمنتدب  اطلع المجلس البلدي على كتاب  
 لديهم.

 . 30/6/2015وقرر التمديد له حتى 
 

 (48قرار رقم )



 

 5/1/2015 االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (1جلسة رقم) 

غسان وليد الشكعةالمحامي   
 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

 
 

يد عاصم سالمالس  
 عضو

 
 

 السيد سعد سليم
 عضو

 
 


