
 
 

 الواحدة الساعة 26/1/2015 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (4)جلسة رقم 

الساعة الواحدة برئاسة سعادة رئيس البلدية المحامي غسان وليد  26/1/2015قد المجلس البلدي جلسته يوم االثنين الموافق ع
 الشكعة والسادة اعضاء المجلس البلدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ضير جوده حيث تقرر اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب لموظف البلدية دعاس فرحان خ  
 .17/11/2014بتاريخ ( 22/10)وفق القرار رقم  31/12/2014انهاء عقد المذكور اعتبارا من 

 .وقرر الموافقة على االحتساب

 

 (1)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب لموظف البلدية زاهي واصف سعادة الشخشير والذي تم   
 . 8/12/2014وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم  14/1/2015على التقاعد بتاريخ احالته 

 .وقرر الموافقة على االحتساب على ان يقوم بتسوية عائدات التقاعد اوال

 

 (2)قرار رقم 

تاريخ اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص االحتساب للموظف ساطي منصور والذي احيل على التقاعد ب  
 .8/12/2014بتاريخ ( 42)وذلك وفق قرار المجلس رقم  16/1/2015

 .وقرر الموافقة على االحتساب على ان يقوم بتسوية عائدات التقاعد المستحقة عليه اوال

 

 (3)قرار رقم 

 وعلي شيكل كمبلغ مقطوع للسادة عطا هللا 40,000اطلع المجلس البلدي على تقرير المدير المالي بخصوص صرف مبلغ   
 .5/2/2015والتي تنتهي بتاريخ ( محطة الصيرفي)الصيرفي بخصوص اتفاقية فرز النفايات 

 .وقرر الموافقة على تجديد االتفاقية لمدة شهر من تاريخ انتهائها وصرف المبلغ المذكور اعاله

 

 (4)قرار رقم 

وص المحل الملتزم  من السيد خيري سعيد علي اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني والمدير المالي بخص  
دينار سنوياً حيث يطلب المذكور تجديد االتفاقية لمدة سنة ( 500)مرعي تحت مطلع درج سوق الخضار المركزي بقيمة 

 .اخرى

 .وقرر التجديد لمدة سنة على ان تكون الخر مره

 

 (5)قرار رقم 

 .24/1/2015+22+21+20+19ص تحصيالت الجباية عن االيام اطلع المجلس البلدي على تقرير قسم الجباية بخصو  

 .وقرر التوزيع على اعضاء المجلس البلدي
 

 (6)قرار رقم 
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جلس البلدي على تقرير مهندسة الطرق والمرور بخصوص تركيب عدادات جوار نزل الياسمين وازالة السيارة اطلع الم  
 .المتوقفة منذ زمن في تلك المنطقة

 .وقرر الموافقة على تركيب عدادات  والكتابه الى مدير الشرطة بازالة السيارة واخطار فندق الياسمين بذلك

 

 (7)قرار رقم 

بلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص الخاليا الشمسية لمركز حمدي منكو حيت تبين انه حتى اطلع المجلس ال  
 .شيكل ( 2500)تعمل الخاليا الشمسية بشكل كامل البد من ازالة جزء من سيفار سطح حمدي منكو حيث تبلغ التكاليف 

 .وقرر الموافقة

 

 (8)قرار رقم 

لمهندس يوسف نصرهللا بخصوص كتاب رئيس مجلس قروي عزموط حيث يطلب تاهيل اطلع المجلس البلدي على تقرير ا  
 .شيكل( 200,000) وتوسعة الشارع المؤدي الى القرية وتبلغ التكاليف 

 .وقرر ادراج الموضوع على صندوق تطوير البلديات

 

 (9)قرار رقم 

التقديرية العادة تاهيل شارع يافا حيث تبلغ  اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص التكاليف  
 .شيكل 800,000- 750,000التكاليف 

 .وقرر الموافقة

 

 (10)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس يوسف نصرهللا بخصوص التكاليف التقديرية لتعبيد الشارع الرابط بين شارعي   
 .شيكل( 60,000) عصيرة والسكة حيث تبلغ التكاليف التقديرية 

 .وقرر الموافقة على ان تتولى اليات البلدية تنفيذ اعمال الحفر

 

 (11)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع اغالق شارع الجامعة  جزئيا او كليا حتى يتم تنفيذ مراحل   
 .رعوخطوات انهاء تنفيذ جدار ساند ليصار بعدها الى فتح الشا

 .وقرر الكتابة لمدير الشرطة بهذا الخصوص وتكليف قسم الهندسة بوضع تصور لحركة المرور في المنطقة

 

 (12)قرار رقم 
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طلع المجلس البلدي على كتاب المهندسة عال الخياط بخصوص تصميم مظلة ركاب والمراد تنفيذها امام جامعة القدس ا  
 .المفتوحة من قبل شركة باصات التميمي والنقابة العامة للنقل على ان يكون ذلك على نفقتهم الخاصة

 .لمقترح الالزمة والتنسيق مع البلدية بهذا الخصوصعلى ان يتم تزويدهم بمخططات ا( 1)وقرر الموافقة على المقترح رقم 

 

 (13)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على  مشروع مياه المطر جوار الحرباوي مرورا بشارع الكرتون   
 .دينار( 96000)حيث التكلفة لتكملة العباره وربطها على الخط القائم 

 .تقديم تقرير مفصل عن المنطقة الصناعية لسعادة الرئيس وبيان مسؤولية كل جهةوقرر تكليف اللجنة ب

 

 (14)قرار رقم 

مشروع خفض /  C8 SCADAاطلع المجلس البلدي على تقرير  قسم المياه بخصوص الدفعة االولى والنهائية لمشروع   
 .شركة مليمكو يورو وذلك للمقاول 343,587.87الفاقد المرحلة الثانية والبالغة قيمتها 

مبلغ  kfwيورو  ودفع مساهمة  24,051.15بمبلغ  % 7وقرر  الموافقة على دفع مساهمة البلدية من المبلغ االجمالي بواقع 
 .بعد انجاز االعمال المتبقية  kfwيورو من ( 50.000)يورو  وان يتم صرف ما قيمته  269,536.72

 

 (15)قرار رقم 

ر مدير المياه والمهندس عدنان العامودي بخصوص تعيين مهندس كهرباء لمشروع السكادا اطلع المجلس البلدي على تقري  
وشاركت في تقييم مشروع  1/7/2013حيث انها ملتزمة بالدوام من تاريخ . حيث المقترح بتعيين المهندسة ايمان لطفي محسن

SCADA. 

 .ذكورة للمسابقةوقرر عمل مسابقة للوظيفة المطلوبه مهندس كهرباء على ان تتقدم الم

 

 (16)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المهندس سامي الزاغة بخصوص طلب السيد عماد كاظم كمال عمل خط مجرى في المنطقة   
 .شيكل ( 6000)م حيث التكلفة تبلغ 30بطول "  10الصناعية حيث يتطلب تغيير وتكبير قطر المجرى بما ال يقل عن 

 .الفلسطينية لصناعة الصابون بانشاء مجرى خاص بهم وعلى نفقتهموقرر تكليف الشركة 

 

 (17)قرار رقم 

 



 الواحدة الساعة 26/1/2015 الموافق االثنين يوم/ البلدي المجلس اجتماع محضر  (4)جلسة رقم 

 .اه بخصوص منع التدخين في قسم التوزيع اطلع المجلس البلدي على كتاب مدير المي  

 .وقرر تكليف الدائرة الهندسية بايجاد مواقع خاصة للمدخنين

 

 (18)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على كتاب المستشار القانوني بخصوص اشتراكات المياه التي ال يستطيع القراء قراءتها لوجودها في   
 .اماكن مغلقة ويصعب الوصول اليها

تكليف قسمي الهندسة والمياه بضرورة ان تكون عدادات المياه في موقع يمكن قراءة العدادات من قبل الجابي وبدون اي  وقرر
 .معوقات

 

 (19)قرار رقم 

الخاص بتحويل مجرى اسكان روجيب قرب منزل محمد  19/1/2015بتاريخ ( 5)اطلع المجلس البلدي على القرار رقم   
 .شيكل( 840000)بتكلفة " 14ة لتحويل خط المجرى وتكبير قطره ليصبح الخليلي  حيث تم عمل دراس

اسكان  237/2وقرر ولحل مشكلة منزل الخليلي اعالم السيد عمران البوريني بضرورة مرور الخط من ضمن امتداد القطعة 
 .شيكل 11000روجيب و في هذه الحالة تصبح قيمة تكلفة الخط 

 

 (20)قرار رقم 

والذي شاركا به ( اكوا) صالح شيخه حول مؤتمر البحر الميت . لدي على تقرير الدكتوره امال الهدهد و ماطلع المجلس الب  
 .حيث كان حول االبداعات والحلول المستدامه لقطاع المياه والصرف الصحي في الدول العربية

 .واخذ علما بذلك وقرر تكليف دائرة المياه بعقد ورشات عمل بهذا الخصوص

 

 (21)قرار رقم 

م الستخدامها ( 350)طول 50MMقطر  PN16اطلع المجلس البلدي على طلب اللوازم الخاص بشراء انابيب بولي ايثلين   
 .في اعمال الصيانة لبئر دير شرف

 .وقرر الشراء عن طريق استدراج عروض لذلك

 

 (22)قرار رقم 

 . 21/1/2015اطلع المجلس البلدي على محضر اجتماع لجنة السير بتاريخ   

 .واخذ علما بذلك

 

 (23)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير وحدة التدقيق والرقابة الداخلية حول عملية الجرد الشامل وتدقيق اجراءات المستودعات لنهاية   
2014 . 

 دويكات ساهر .وقرر تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع مشكلة من السادة اعضاء المجلس البلدي  السيد عاصم سالم و د

 .باالضافة الى السيد مجدي فهد والسيد محمود البيشاوي والسيدة حنين استيتية

 .د ناصر ابو غزالة والسيد مجدي فهد والسيد فراس الحبش بمتابعة موضوع المواد الراكدةوقرر كذلك تكليف السي
 

 (24)قرار رقم 
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مرفق كشف بالمواد -اطلع المجلس البلدي على كتاب الدكتور حسام الجوهري بخصوص شراء ادوية وسموم لقسم الصحة   
 .والكميات المطلوبة

 .وقرر الموافقة واستدراج عروض لذلك

 

 (25)قرار رقم 

حيث   UPSفراس الخفش والسيده حنين استيتيه بخصوص تعطيل اجهزة مزود كهرباء . طلع المجلس البلدي على تقرير ما  
 . شيكل( 9480)القيمة الكلية لتغيير  جميع البطاريات الالزمة تبلغ 

 .وقرر الموافقة على الشراء 

 

 (26)قرار رقم 

في اسطنبول بخصوص دعوتهم للدول  UCLGالسكرتير العام لمنظمة /  اطلع المجلس البلدي على رسالة السيد محمد دومان  
 .االعضاء لالنضمام الى لجنة المرأه في تركيا والمنبثقه عن اجتماع اضنة حول تعزيز دور المرأة وتمثيلها في كافة المجاالت

 .وقرر الموافقة على ذلك

 

 (27)قرار رقم 

مه بخصوص رسالة اندي من جمعية ستافنجر يعلمون المجلس بتاجيل زيارة وفد اطلع المجلس البلدي على كتاب العالقات العا  
 .2015/ 2/6 -24/5المدارس السنوي نظرا لمحدودية الميزانية وتعلمكم انها تفكر بعمل مجموعه سياحية لزيارة فلسطين من 

 .واخذ علما بذلك

 

 (28)قرار رقم 

ات العامه بخصوص اسماء الشركات التي تعاونت مع البلدية اثناء فترة اطلع المجلس البلدي على الكشف المقدم من العالق  
 .المنخفض الجوي االخير وكشف بأسماء المتطوعين باالطفائية

وقرر صرف مكافآت مالية للسائقين المتطوعين ومتابعة موضوع تكريم اصحاب الشركات وتكليف عضو المجلس السيد عاصم 
 .سالم بمتابعة الموضوع

 

 (29)قرار رقم 

 .اطلع المجلس البلدي على محضر اجتماع مع كلية الصحافة في جامعة النجاح الوطنية والمعد من العالقات العامه   

 .وقرر الموافقة على ماجاء في محضر االجتماع
 

 (30)قرار رقم 



لبلديا المجلس اجتماع محضر  (4)جلسة رقم   الواحدة الساعة 26/1/2015 الموافق االثنين يوم/ 

 

وذلك  26/2/2015اطلع المجلس البلدي على دعوة للمشاركة في الورشة التحضيرية التي ستعقد في اسطنبول بتاريخ   
 .20/3/2015-18اسبانيا والذي سيعقد من تاريخ / للتحضير لمؤتمر بلباو

 .لنفقات ذات العالقةوقرر مشاركة سعادة الرئيس مع تغطية ا

 

 (32)قرار رقم 

الخاص ببوليصة تامين حوادث شخصية لمتطوعي  19/1/2015بتاريخ ( 19)اطلع المجلس البلدي على القرار  رقم   
 (.مرفق العروض المقدمة من شركتي ترست و االهلية للتامين بهذا الخصوص) االطفائية 

 .للتأمينوقرر الموافقة على العرض المقدم من شركة ترست 

 

 (31)قرار رقم 

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

 .شيكل( 36,000.00)محاسبة بقيمة وقرر وبعد االطالع على العروض المقدمة االحالة على الشركة الفلسطينية للتدقيق وال

 

 (32)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على  المشروع المقدم من المهندس مجدي جبر حول  انتاج الغاز الحيوي في مدينة نابلس علما ان   
 .ايطاليا/ المشروع هو فكرة مؤسسة ميالنو ومؤسسة يوحنا بولص الثاني 

ة الخبراء من ميالنو مع مؤسسة يوحنا بولص الثاني وتكليف عضو المجلس المهندسة وقرر الموافقة على الفكرة وانتظار زيار
 .ساهر دويكات بمتابعة الموضوع.ريما عرفات و د

 

 (33)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص عدم توريد بعض البنود حسب المواصفات الخاصة بالعقد   
 .ير لبيع االطارات لتزويد البلدية باطارات كوتشوك متنوعة الليات وسيارات البلدية الموقع مع محالت تيس

 .وقرر الموافقة على التوصية واستدراج عروض لالطارات الغير مطابقة

 

 (34)قرار رقم 
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من أراضي بالطه،  حيث أوصت لجنة التخمين أن ( 3)حوض ( 40)اطلع المجلس البلدي على محضر تخمين القطعة رقم   
 .دينار أردني 40سعر المتر المربع الواحد يبلغ 

 .يد السيد رامي اسعد سليمان عيساوي حسب االصول من 2م(62)و قرر الموافقة على التخمين واستيفاء ثمن ما مساحته 

 

 (35)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على تقرير المستشار القانوني بخصوص المستدعي نبيل البزرة حيث يطلب منحه رخصة بناء في القطعة   
 .من اراضي نابلس( 24053)حوض ( 36/47)رقم 

 .المساحة التي يملكها لصالح بلدية نابلس واخالء طرف البلدية من اية مسؤوليةوقرر الموافقة المبدئية شريطة التنازل عن باقي 

 

 (36)قرار رقم 

   
 

اطلع المجلس البلدي على كتاب المنظمة العربية للتنمية االدارية بخصوص المشاركة في ملتقى تنمية وتطوير المشروعات   
 .31/3/2015-29الثقافية والحضارية في الشارقة من 

 .ظ الموضوعوقرر حف
 

 (37)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على كتاب وزارة الحكم المحلي بخصوص الدعوة للمشاركة في لقاء عمل الخذ التغذية الراجعة حول   
نتائج الدراسة التحليلية لواقع الحكم المحلي الفلسطيني والحصول على توصيات لتطوير خطة تنفيذية لنظام حكم محلي اكثر 

 .10.30رام هللا الساعة / في فندق الموفنبك  28/1/2015ذلك يوم االربعاء المركزية  و

 .وقرر تكليف المستشار القانوني بالمشاركة

 

 (38)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على كتاب مجلس قروي قوصين بخصوص فحص شبكة المياه في القرية حيث ان مشروع المياه يتكبد   
 % .50وصل في بعض الشهور  خسائر فادحة بسبب الفاقد الذي

 .وقرر تكليف مهندس الشبكة في دائرة المياه باجراء الفحص الالزم 
 
 

 (39)قرار رقم 
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الخاص بمزاد تاجير المحالت ملك البلدية والمحاذية  19/1/2015بجلسة ( 18)لس البلدي على القرار رقم اطلع المج  
 .لمدرسة ابن قتيبة

 .وقرر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة  على المزايدة التي تمت 

 

 (04)قرار رقم 

( ستر وبساطير ) دية بخصوص توفير مالبس شتوية اطلع المجلس البلدي على كتاب القائم باعمال رئيس قلم محكمة البل  
 (.3)للمبلغين الميدانيين عدد 

 .وقرر تاجيل الطلب

 

 (14)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على كتاب الشكر المقدم من جمعية االتحاد النسائي العربي بخصوص التهنئة المقدمة من المجلس البلدي   
 .حول انتخاب هيئة ادارية جديدة للجمعية

 .واخذ علما بذلك

 

 (24)قرار رقم 

مرفق ) 1/1/63/2015اطلع المجلس البلدي على كشف بالشركات المتقدمة لعطاء تأمين السيارات واالليات البلدية رقم   
 (.اسماء الشركات بالكشف 

 .شيكل ( 200000)وقرر احالة العطاء على السادة  شركة ترست العالمية للتأمين بقيمة 

 

 (34)قرار رقم 

 .ناقش المجلس البلدي  موضوع مركز ركن المرأه  

 .وقرر تاجيل الموضوع الى يوم االربعاء

 

 (44)قرار رقم 
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جلس البلدي على كتاب السادة شركة القريني للصناعة والتجارة بخصوص التبرع في مجسم بحديقة جمال عبد الناصر اطلع الم  
 .وبكافة التكاليف الالزمة لذلك 

 .وقرر الموافقة 

 

 (45)قرار رقم 

بلديه بانتهاء اشتراك اطلع المجلس البلدي على كتاب العالقات العامة بخصوص رسالة مؤسسة الدراسات الفلسطينية يعلمون ال  
 .البلدية في اصدارات المؤسسة 

 .وقرر الموافقة على تجديد االشتراك 

 

 (46)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على طلبات التوظيف المقدمة من محمد محمود ابو نادي، هشام حسن قاللوه، سماهر عمر ترياقي، امير   
 .حمد علي قدح، احمد جمال عبد هللا، محمد علي عدويسمير ابو السعود، حسن محفوظ يمك، فايز عاشور، م

 .وقرر تحويل الموضوع الى لجنة شؤون الموظفين 

 

 (47)قرار رقم 

 :اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة المشتريات بخصوص شراء ظروف هدايا حيث تمت التوصية على النحو التالي  

شيكل ( 2190)عبد الرحمن حجاوي واوالده وبقيمة اجمالية قدرها من السادة شركة (  سم32×سم 25)ظروف هدايا مقاس  -
 .شاملة للضريبة 

شيكل شاملة ( 1600)من السادة شركة الوان للطباعة والنشر بقيمة اجمالية قدرها ( سم 24× سم15)ظروف هدايا مقاس -
 .للضريبة

 .شيكل( 7580)قيمة اجمالية قدرها وب 2000+2000وقرر الموافقة على التوصية ومضاعفة الكمية للبندين  ليصبح 

 

 (48)قرار رقم 

اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء استبدال خط مجرى في شارع غرناطة جوار ابو صالحية   
ملة شيكل شا(47774)وآخرين ، حيث توصي اللجنة باحالة العطاء على السادة شركة برذرز للمقاوالت وبقيمة اجمالية قدرها 

 .للضريبة

وقرر الموافقة على التوصية على ان تنفذ اعمال حفريات الشارع خالل ثالثة ايام ليالً بما فيها يوم الجمعة والحقاً يتم تنفيذ 
 .الوصالت المنزلية ضمن الفترة المقررة للمشروع

 

 (49)قرار رقم 

ب خط مجرى خاص جوار الزاوياني في شارع اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء نقل وتركي  
شيكل شاملة ( 27000)، حيث توصي اللجنة باحالة العطاء على السادة شركة المتحدة للمقاوالت وبقيمة اجمالية قدرها  15

 .للضريبة

 .وقرر الموافقة على التوصية 

 

 (50)قرار رقم 
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في بستان عبده ، حيث توصي اللجنة  2اطلع المجلس البلدي على توصية لجنة العطاءات بخصوص عطاء عمل مخازن عدد   
 . شيكل شاملة للضريبة المضافة ( 228130) باحالة العطاء على السادة شركة نهاد شاهين وشركاه وبقيمة اجمالية قدرها

 .وقرر الموافقة على التوصية واستكمال تأمين دخول العطاء 

 

 (60)قرار رقم 

 .اطلع المجلس البلدي على كتاب عضو المجلس البلدي السيد عاصم سالم بخصوص االنشطة المقترحة لمناصرة مدينة القدس  

 .واخذ علما بذلك

 

 (61)قرار رقم 
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