
 19/1/2015 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (3)جلسة رقم 

برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد الشكعة والسادة  19/1/2015ي جلسته يوم االثنين الموافق عقد المجلس البلد
 اعضاء المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 -سامي الزاغة بخصوص مشروع مياه المطر جوار الحرباوي مروراً بشارع الكرتون . اطلع المجلس البلدي على تقرير م  
 .دينار( 96000)ني ، حيث تبلغ تكلفة تكملة العبارة وربطها على الخط القائم الجزء الثا

 .وقرر بحث الموضوع في الجلسة القادمة

 

 (1)قرار رقم 

الدائرة الهندسية بخصوص اعمال الصيانة عن اعطال العدادات لاليام / اطلع المجلس البلدي على تقرير منسق مراقبي الطرق   
12+13+14/1/2015 . 

 .ذ علما بذلك وقرر تكليف عضو المجلس السيد عاصم سالم بمتابعة الموضوع من خالل االعالم واخ

 

 (2)قرار رقم 

حيث تدرب في وحدة البلدة القديمة في العام  -رانيه طه بخصوص السيد اسالم ابو زنط . اطلع المجلس البلدي على تقرير م  
 . تم تأجيل الموضوع  29/4/2013بتاريخ ( 50)ه وحسب قرار رقم لمدة شهرين،و تم تقديم طلب في حينه اال ان  2013

وقرر تحويل الموضوع الى لجنة شؤون الموظفين وعضو المجلس السيد سعيد هندية وبحضور المهندسة رانية طه والمتدرب 
 .المذكور

 

 (3)قرار رقم 

 . انشاء جدران الصالة الرياضية المغلقة حمدي مقبول بخصوص سير العمل في مشروع . اطلع المجلس البلدي على تقرير م  

 .واخذ علما بذلك وقرر عقد لقاء مع مؤسسة مجتمعات عالمية حول موضوع الجدران مع سعادة الرئيس

 

 (4)قرار رقم 

سامي الزاغة بخصوص تحويل مجرى اسكان روجيب قرب منزل محمد الخليلي حيث تبلغ . اطلع المجلس البلدي على تقرير م  
 .شيكل ( 840000)الجمالية  لتحويل المجرى وتكبير قطره التكلفة ا

 .وقرر تكليف قسم الهندسة وقسم المياه بدراسة الموضوع وزيارة المكان على ان يعرض على المجلس في الجلسة القادمة
 

 (5)قرار رقم 
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اطلع المجلس البلدي على تقرير سكرتيره المجلس التنفيذي لقسم الهندسة بخصوص اجتماع المجلس التنفيذي لدائرة الهندسة   
 . 13/1/2015بتاريخ 

 .وقرر توزيع التقرير على السادة اعضاء المجلس

 

 (6)قرار رقم 

 . 12/1/2015الخاص بالمنطقة الحرفية بتاريخ اطلع المجلس البلدي على محضر االجتماع   

 .واخذ علما بذلك

 

 (7)قرار رقم 

  
 
 

   
 

  
 
 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص صرف قيمة المكافاة والتعويض للموظف فرج سالم ابو سته والبالغ   
 .شيكل( 2282) قيمتها 

 .وقرر الموافقة على االحتساب وصرف المبلغ
 

 (8)قرار رقم 

 (9)قرار رقم 

 .شفى الوطنياطلع المجلس البلدي على كتاب مدير المستشفى الوطني بخصوص توسيع قسم الطوارىء في المست  
وقت تطلب وقرر الموافقة وفقا للشروط الهندسية والتنظيمية على ان تتقدم وزارة الصحة بتعهد رسمي بازالة التوسعة في اي 

 .منها البلدية ذلك
 
 

ت والمشتريات بخصوص جلسة مزاد تأجير المحالت ملك البلدية و اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس شعبة العطاءا  
 ( . المنوي انشائها) شارع رفيديا الرئيسي / المحاذية لمدرسة ابن قتيبة 

ريما عرفات والمستشار الهندسي اخالص رطروط باالطالع على المخططات . وقرر تاجيل الموضوع وتكليف عضو المجلس م
 .عرض في الجلسة القادمةوابداء الراي حولها على ان ي

 

 (10)قرار رقم 
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لتعديل عقد الصيانة الخاص ببرنامج  EXPERTSاطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي والخاص بمفاوضة شركة    
 .وتخفيض لقيمة العقد السنوي ومنح امتيازات للبلديةالفوتره 

وقرر الموافقة على التوصية بتجديد عقد الصيانة وفق البنود الجديده المتفق عليها وتكليف المستشار القانوني بمتابعة صياغة 
 .العقد الجديد قانونيا مع توجيه كتاب شكر للمدير المالي االنسة ليدا ابو الهدى للجهود المبذولة

 

 (11)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي ومدير وحدة التدقيق الداخلي بخصوص التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة   
 .2014لعطاء تدقيق حسابات البلدية للعام 

 .وقرر تاجيل الموضوع الى يوم االربعاء بحضور مسؤول وحدة الرقابة السيد مجدي فهد

 

 (12) قرار رقم

اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص شراء ستر للقراء و الجباه والمراسلين ،علما ان اخر مرة تم   
 . 2012توزيع ستر عليهم هو بداية العام 

 .2014وقرر تكليف قسم الجبايه بتقديم تقرير حول تحصيالت الجباه للعام 

 

 (13)قرار رقم 

دي على تقرير المدير المالي بخصوص تحديد رسوم التغطية الشتوية أمام المحالت ،حيث تكون التغطية اطلع المجلس البل  
دينار ( 100)أشهر من كل عام ، حيث ان االقتراح مبلغ ( 6)ولمدة  3/ 31حتى 10/ 1المسموح بها شتوية فقط من تاريخ  
 . لكل متر طول حسب عرض المحل

 .ر القانوني والمدير المالي بصياغة مقترحات لذلكوقرر تحويل الموضوع الى المستشا

 

 (14)قرار رقم 

،  14/1/2015، 2015/ 1/ 13: اطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم االيرادات بخصوص تحصيالت الجباية ليومي  
16/1/2015  

 .واخذ علما بذلك

 

 (15)قرار رقم 
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 .فائيةاطلع المجلس البلدي على تقرير رئيس قسم التأمين بخصوص بوليصة تأمين حوادث شخصية لمتطوعي االط  

وقرر استدراج عروض تأمين لعشرة متطوعين في االطفائية لمدة عام وغير محددي االسم وتكليف السيد اياد السايح بمتابعة 
 .الموضوع على ان يعرض في جلسة المجلس القادمة 

 

 (16)قرار رقم 

ين وشركات القطاع الخاص وموظفي اطلع المجلس البلدي على االقتراح المقدم من العالقات العامة بخصوص تكريم المتطوع  
/ 1/ 22بلدية نابلس الذين عملوا خالل فترة المنخفض الجوي االخير على ان يكون الحفل في مركز حمدي منكو يوم الخميس 

 .او اي موعد اخر ترونه مناسباً  2015

 .وقرر تكليف العالقات العامة بمتابعة الموضوع على ان يعرض في الجلسة القادمة

 

 (17)م قرار رق

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

 .وقرر الموافقة

 

 (18)قرار رقم 

 .ياسمين نبيل الرطروط ، عالء سمير جابر : اطلع المجلس البلدي على طلبات التوظيف المقدمة من التالية اسمائهم   

ريما عرفات و السيد سعيد هندية والسيد . وقرر تحويل الموضوع الى النائب الثاني السيدة ريما الكيالني وأعضاء المجلس م
 .عاصم سالم للمتابعة

 

 (19)قرار رقم 

   
 
 

 

باالضافة الى  84اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير االطفائية بخصوص شراء ستر لجميع موظفي االطفائية والبالغ عددهم   
 .2010/ 10/10بتاريخ  ة تم شراء ستر لموظفي االطفائيةشخص حيث ان أخر مر( 91)سبعة متطوعين دائمين ليصبح العدد 

 

وقرر تكليف الساده أعضاء المجلس سعيد هندية ، حسني كلبونه ، عاصم سالم  ومدير االطفائية ورئيس قسم الحراسة والتفتيش 
 .ضافة الى امن البلدية على ان اليكون قد تم الشراء لهم قبل عامين بالشراء المباشر للمذكورين ا

 

 (20)قرار رقم 
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الحد مهندسي البلدية يتم اختياره من قبل المجلس لزيارة ( عقاد)اطلع المجلس البلدي على الدعوه الموجهه من شركة االندلس   
علماً أن تكاليف السفر  28/1/2015-26مصنعهم في االردن والخاص بمواد ومعدات البناء للتشطيب الداخلي والخارجي من 

 واالقامة داخل االردن مغطاه

 .وقرر مشاركة المهندس احمد البولص

 

 (21)قرار رقم 

 .اطلع المجلس البلدي على كتاب الموظف المتعاقد ربيع المصري حيث يطلب نقل من قسم الحركة الى قسم االطفائية   

 .وقرر تاجيل الموضوع

 

 (22)قرار رقم 

شيكل ( 2550) بسعر تقريبي   JCB 83لباجر   12.5/18مجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء كوشوك اطلع ال  
. 

 .وقرر الموافقة على الشراء و الصرف

 

 (23)قرار رقم 

   
 
 

 

في اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص طلب المستدعي السيد خالد عمر فارس تمام تسجيل الشقة   
رفيديا من اراضي المساكن الشعبية الغربية باسمه وذلك ( 10)حوض ( 19)الطابق االول الواقعة في قسيمة االرض رقم 

 .1987/2000/421بموجب الوكالة الدورية رقم 

 .دينار( 1000)وقرر الموافقة واستيفاء رسوم التسجيل والبالغة 
 

 (24)قرار رقم 

مستشار القانوني والمدير المالي بخصوص استدعاء السيد جميل خالد حسين صبح من اجل اطلع المجلس البلدي على تقرير ال  
بعمارة صندوق التقاعد من مركز لعالج النطق الى مركز ( 409)تغيير مهنة المحل المستاجر من قبله في ملك البلدية رقم 

 .خدمات تعليمية
 .وقرر الموافقة على الطلب

 
 

 (25)قرار رقم 
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اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي والمستشار القانوني بخصوص استدعاء السيدة سنابل عبد الرحيم عبد هللا معاني   
ليصبح عقد االيجار باسم ( 308)التنازل عن عقد ايجار العقار ملك البلدية الخاص بصندوق التقاعد مكتب رقم حيث تطلب 

 .شريكيها السادة عالء سمير سعيد جابر وطارق حسان محمد جابر 

 .وقرر الموافقة شريطة تسديد االجرة سلفا

 

 (26)قرار رقم 

 
 

 

 .البشرية بخصوص استيعاب اربعة مهندسين من نقابة المهندسين  اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الموارد  

اخالص الرطروط وينظر في الطلب . وقرر تحويل الموضوع الى عضو المجلس المهندسة ريما عرفات والمستشار الهندسي م
 .المقدم من المهندسة سندس شاهين

 

 (27)قرار رقم 

صوص  شراء اكفان مختلفة مبين تفاصيلها بالجدول المرفق حيث اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخ  
ريم مصطفى والسيد اياد جعفر عيسى كمصدر لشراء االكفان ولمدة عام / توصي اللجنة باعتماد السادة مشغل البراء للخياطه 

 .شيكل للكفن الواحد رجالي او ستاتي والسعر شامل للضريبة  140كامل حيث قدموا نفس السعر هو 

كفن  100كفن مناصفة بين المذكورين اعاله على ان يتم التوريد بواقع  1500رر الموافقة على التوصية بالشراء وبكمية وق
 .وبالتوالي من الموردين على ان يتم الدفع على دفعات شهرية

 

 (أ/28)قرار رقم 

بلوز ، وبنطلون لون اسود  26عدد  اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص شراء بلوز فوتر لون اسود  
بنطلون العمال امن البلدية، حيث توصي اللجنة باحالة المواد المذكورة على السادة ( 26)مع جيب جانبيه على االرجل عدد 

 . شيكل (2418)وبقيمة اجمالية قدرها  2000غسان للهدايا الدعائية 

المجلس سعيد هندية ، حسني كلبونه ، عاصم سالم  ومدير االطفائية وقرر عدم الموافقة على التوصية و تكليف الساده أعضاء 
 .ورئيس قسم الحراسة والتفتيش بالشراء المباشر 

 

 (ب/28)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص طلبات التوظيف المقدمة للمجلس البلدي بجلسة   
 توصي اللجنة االعتذار لعدم توفر شواغر حالياً لالسماء المرفقة في التقرير  ، حيث( 34)بموجب قرار رقم  12/1/2015

 .وقرر الموافقة على التوصية باالعتذار

 

 (29)قرار رقم 
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. 

 

قسم / اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف ماجد محمود علي ايوب  
 .شيكل( 2353)الحركة ،حيث يستحق مبلغ اجمالي 

 .وقرر الموافقة على الصرف حسب التقرير المرفق

 

 (30)قرار رقم 

ل اخوان التجارية بخصوص تقسيط االجرة المستحقه على الشركة عن اطلع المجلس البلدي على كتاب السادة شركة عالو  
نقداً في االول من شهر  2015دينار ، على ان يقوموا بتسديد االجرة للعام ( 13000)والبالغة قيمتها  2014و  2013االعوام 

 .اذار

وتقسيط المبالغ المستحقة عن السنوات  في االول من آذار 2015وقرر الموافقة على ان تقوم الشركة بسداد كامل االيجار لسنة 
 .والباقي على اقساط شهرية متساوية لمدة سنة  2015السابقة بواقع الفي دينار دفعة في االول من نيسان 

 

 (31)قرار رقم 

 اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بخصوص االعمال والمواد االضافية لمحطة التنقية الغربية ، حيث توصي  
بتوريد  المعدات وانجاز االعمال االضافية بتكلفة  11/11/2014بجلسة ( 29)اللجنة المكلفة وبناءاً على قرار المجلس رقم 

اضافة الى توصية اللجنة بأن يقوم كل من قسمي الهندسة  kfwيورو من ميزانية المشروع وعلى نفقة  131,400قدرها 
 .فات وجداول الكميات التفصيلية والميكانيك كل حسب اختصاصة  بتحضير المواص

 . 9/2015مع العلم ان العديد من المواد سيتم توريدها لتستخدم بعد انتهاء فترة الصيانة أي بعد شهر 

 .وقرر الموافقة على التوصية 

 

 (32)قرار رقم 

رس زكي فارس تسجيل اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص االستدعاء المقدم من السيد عماد فا  
من اراضي المساكن الشعبية الشرقية باسمه وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم / عسكر ( 2)حوض ( 277)قسيمة االرض رقم 

(17863 /2015 /1390 .) 

 .دينار ( 759)وقرر الموافقة واستيفاء رسوم التسجيل البالغة 

 

 (33)قرار رقم 

 .  2015ة المالية بخصوص منح الخصميات عن الرسوم والضرائب لعام اطلع المجلس البلدي على توصية اللجن  

وقرر الموافقة على منح الخصومات حسب التوصية لمن سدد و يسدد جميع المستحقات المترتبة عليه مع اعالم المواطنين بذلك 
. 

 

 (34)قرار رقم 
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اطلع المجلس البلدي على كتاب المستشار القانوني بخصوص طلب المستدعي السيد علي محمود علي عليلي تسجيل قسيمة   
الدورية رقم رفيديا من اراضي المساكن الشعبية الغربية باسمة وذلك بموجب الوكالة ( 10)حوض ( 60)االرض رقم 

1171/2005/658. 

 .دينار( 1020)وقرر الموافقة واستيفاء الرسوم البالغة 

 

 (35)قرار رقم 

من أراضي ( 24060)حوض ( 38و  37)اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين فرق ثمن الفضالت امام القطع رقم    
 .دينار أردني( 1000)نابلس، حيث أوصت لجنة التخمين باستيفاء فرق الثمن مبلغ مقطوع 

و قرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن فرق الفضالت المذكورة اعاله من يد السادة ورثة المرحوم الدكتور نظام باكير 
 .حسب األصول

 

 (36)قرار رقم 

من ( 24079)حوض ( 68/1و  67و  65و  60)اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين الفضلة أمام القطعة رقم   
 .دينار أردني 150اضي نابلس، حيث أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ أر

 .من يد السيد حسام شاكر حسني عواده حسب األصول 2م(7)وقرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته 

 

 (37)قرار رقم 

من أراضي نابلس، حيث ( 24064)حوض ( 34/35) اطلع المجلس البلدي  على محضر تخمين الفضلة أمام القطعة رقم  
 .دينار أردني 50أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ 

 .من يد السيد اسامه عدنان علي المدموج حسب األصول 2م(104)وقرر  الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته 

 

 (38)قرار رقم 

من أراضي بيت ( 3)حوض ( 419و  286)ر تخمين طريق تسوية ملغية أمام القطعة رقم اطلع المجلس البلدي على محض  
 .دينار أردني 70وزن، حيث أوصت لجنة التخمين أن سعر المتر المربع الواحد يبلغ 

 .ولمن يد السيد سالم محمود عبد العزيز اشقر حسب األص 2م(29،6)و قرر  الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته 

 

 (39)قرار رقم 



 

 19/1/2015 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (3)جلسة رقم 

حسني كلبونه بخصوص طلبات . اطلع المجلس البلدي على تقرير النائب الثاني السيدة ريما الكيالني وعضو المجلس أ  
 يف على أن يؤجل موضوع استقبال طلبات التوظيف لمدة التوظ

 . ستة اشهر اخرى 

 .واخذ علماً بذلك 

 

 (40)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على كتاب السادة جمعية سند لذوي االحتياجات الخاصة بخصوص اعطاء الجمعية اشتراك كهرباء مؤقت   
 .مارات ابو الروح كلبونه ع/ طلعة تونس  -في المقر الجديد الكائن في رفيديا 

وقرر تكليف النائب الثاني السيدة ريما الكيالني وعضوي المجلس السيد عاصم سالم والسيد سعيد هندية باالجتماع مع جمعية 
 .سند لمناقشة ضم الجمعية الى مشروع طريف القصص 

 

 (41)قرار رقم 

 المحامي غسان وليد الشكعة
 رئيس بلدية نابلس

 
 

ونهالسيد حسني كلب  
 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
 عضو

 
 

 السيد سعد سليم
 عضو

 
 


