
هو ا�ول من نوعه في فلســطين 
ــة  ــات العلمي ــع المعروض ــم وتصني ــه تصمي ــم في ــد� يت ــاء فري ــل فض ويمث
التفاعليــة التــي تمّكــن الكبــار والصغــار مــن عبــور تجربــة علميــة معرفيــة 

جمالية عبر التفاعل معها.
وافتتــح اســتوديو العلــوم فــي "مجمــع رام ا1 الترويحــي" حيــث تبّرعــت 
البلدّية بمكاِن إنشاء االستوديو، ويعّد هذا االستوديو تتويج8 لمشروع وليد 
وهيليــن القّطــان لتطويــر البحــث والتعليــم فــي العلــوم الــذي شــرع فيــه 
برنامــج البحــث والتطويــر التربــوي في المؤسســة قبل 6 ســنوات، ويتوج اEن 

باالستوديو بهدف تطوير تعّلم العلوم في فلسطين.
ويهــدف اســتوديو العلــوم Oثــارة الفضــول حيــال العلــوم، ولوضعهــا فــي 
ســياقها اOنســانّي الفلســطينّي والعالمــّي. ويطمــح إلــى إيصــال العلــوم 
للجمهور لتحقيق انخراٍط فعلّي فيها، وتعّلق عاطفّي بها، ولتطوير قدرة 

ما هي بطاقة WeRamallah؟
تقــوم الفكــرة علــى منــح المواطن/ة الملتزم/ة بتســديد رســوم الخدمات 

لبلدية رام ا1 بشكل سنوي  بطاقة تقدم له التسهيالت التالية: 

المرحلة ا�ولى: 
تجنبــك البطاقــة كلبشــة الســيارة عنــد مخالفــة إرشــادات الوقــوف علــى 
مواقــف عــدادات الدفــع المســبق فــي المدينــة. وبــدال مــن الكلبشــة يتــم 
وضــع  المخالفــة علــى زجــاج الســيارة ليتــم دفعهــا خــالل 15 يومــا فــي 
البلدية، من خالل وضع ستكرز الصق بار كود على السيارة تمنح للمواطن 

مع  البطاقة عند تسديد الرسوم.
ميزة االســتفادة من الفعاليات التي تقام في مرافق البلدية وفق برنامج 
ســيتم اOعــالن عنــه  لمســتلم البطاقــة عــن طريــق تطبيــق رام ا1 علــى  

ا_جهزة الذكية او من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 
إمكانية اصدار بطاقة ثانية (_فراد االسرة في البيت الواحد) ترتبط برامجيا 
مــع البطاقــة ا_ولــى ويدفــع المواطــن قيمــة اصــدار البطاقــة الثانيــة 5  

شيكل.

المرحلة الثانية: 
والمقاهــي  المطاعــم  تمنحهــا  التــي  الخصومــات  مــن  االســتفادة 

والمؤسسات والمحال التجارية للمواطنين الذين يحملون البطاقة.

weRamallah أنواع بطاقة
• بطاقة للمواطن/ة الملتزم/ة بتسديد الرسوم.

• بطاقة كبارنا (+60).
• بطاقة ذوي الهمم لcشخاص ذوي اOعاقة.

"RAMALLAH " تطبيق •
ماذا تستفيد من تحميل تطبيق Ramallah؟ 

تطبيق بلدية رام ا1 على االجهزة الذكية يقدم لك:
• اخبــار البلديــة وفعالياتهــا ومشــاريعها والتواصــل مــع البلديــة بنواحــي

مختلفة. 
• يقدم لك اشعارات حول اخر االخبار والفعاليات من البلدية.

• ارسال اشعار بالعروض المستقبلية للبطاقة.

أنجــزت بلديــة رام ا1 ووفــق خطتهــا الســنوية لعطــاءات شــق
وتعبيــد وتأهيــل الطــرق لعــام 2017، تأهيــل مجموعــة مــن الطــرق فــي 
المدينــة بطــول 10.000متــر وبتكلفة تصل الى ســتة ماليين شــيكل، حيث 
شملت تنفيذ تعبيد قائمة الطرق التالية: شوارع صالح خلف، حنا نقارة، نزار 
قبانــي، ابــن خلــدون، بكيــن، المفتخــرة، ادولف بالمة، اســعد جغــب، متفرع 
من جبرا جبرا، تشيلي، سلمة، صالح الدين االيوبي، القاهرة، غزة، السامرية، 
المتنبــي، ابــو العــالء المعــري، عبــد الحميــد شــومان، فــؤاد نصــار، ســتانس، 
العودة، وديعة شــطارة، مدريد، خليل الســكاكيني، بيتهوفن، منصور ريان، 
الرملة، عصام عبدالهادي، بما يشمل قحط واعادة تعبيد الشوارع وتأهيل 
البنيــة التحتيــة و ا_رصفــة والدهان واOشــارات المروريــة ومعالجة المناطق 
المتضــررة واعمــال رفــع وتهبيــط مناســيب المناهــل وبتمويــل ذاتــي مــن 

صندوق بلدية رام ا1. 

أنتهــت بلديــة رام ا1 خــالل العــام المنصرم من اعمال شــق شــوارع صالح 
خلــف والمتنبــي  وبكيــن  وغــزة  ومتفــرع مــن مدريــد، وتأتي هــذه الخطوة 
في إطار توســعة شــبكة الطرق الحالية، وإنشــاء طرق جديدة من شــأنها 

خدمة المواطنين في مدينة رام ا1. 

وتأتــي هــذه ا_عمــال ضمن مشــروع ســنوي لتأهيل الطــرق الداخلية، والتي 
تتمثل في شق الطرق وإعادة تعبيد وتأهيل شوارع داخلية بما يتوافق مع 
متطلبات التوسع الذي تشهده المدينة.علم8 أن تأهيل هذه الشوارع يأتي 
فــي ســياق عمليــة تأهيــل وشــق مســتمرة لشــوارع مدينــة رام ا1، وذلــك 

بتمويل من صندوق البلدية لعام 2017 ضمن عطائها السنوي.
مــن الجديــر ذكــره، أن مجلــس بلديــة رام ا1 اعتمــد قائمــة تأهيــل الطرق 
لعام 2018 حول شق وتعبيد وتأهيل وقشط شوارع في مواقع مختلفة 
فــي المدينــة وفــق الموازنــة المخصصــة في خطــة العمل الســنوية لعام 
ــة  ــن قائم ــالن ع ــيتم اOع ــة رام ا1، وس ــدوق بلدي ــن صن ــل م 2018 بتموي

الطرقة المعتمدة بعد طرح العطاء في الصحف.

تواصل بلدية رام ا1 للعام الثاني أعمال تنفيذ مشروع مجمع المنارة في 
مركز المدينة بالقرب من ميدان المنارة على قطعة ارض مساحتها 2,632
م2 "ارض المحكمــة ســابقا، بحيــث يتكــون المجمــع الممول مــن بلدية رام 

ا1 من 15 طابق بمساحة إجمالية تعادل 25.000 م2.

وبعــد مــرور عــام على بدء العمل في مشــروع مجمــع المنارة، بلغت كمية 
ــتخدمة حتــى ا_ن 7500 متــر مكعــب و 850 طــن مــن  الخرســانة المس
الحديد، حيث بلغت مســاحة االســقف المصبوبة 7500 متر مربع. كما تم 
توفيــر 84 فرصــة عمــل علــى مــدار العــام وبواقــع 12000يــوم عمــل، حيث 
يعمــل فــي المشــروع بشــكل يومــي 13 اداري ومهنــدس، 26 عامــل ماهــر 

"فني" و40 عامل.

وتهدف بلدية رام ا1 من هذا المشــروع  إلى تحســين البيئة المرورية في 
مركــز مدينــة رام ا1، ا_مــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة فيتطويــر البنيــه 
التحتيــة والتنظيــم العمرانــي والتخطيــط الحضــري لpســهام فــي تحقيــق 
التنميــة االقتصاديــة. كمــا من شــأن هذا المبنى أن يحل جزء� من مشــاكل 

االزدحام المروري وازمة مواقف السيارات في المدينة.
ــات  ــة للمركب ــف مخصص ــيضم مواق ــروع س ــره، أن المش ــر ذك ــن الجدي م
الخاصــة تتســع لـــ450 مركبــة تتــوزع علــى تســعة طوابق، ومحــال ومكاتب  
تجاريــة، ومقــر لشــرطة المدينــة، ومقــر آخــر لبريــد رام ا1، كمــا ســيضم 
المبنــى مركــز� لخدمــات الجمهــور تابــع لبلديــة رام ا1 ســيتيح للمواطنيــن 
فرصة  التواصل مع البلدية في مركز المدينة وتقديم الطلبات، باOضافة 
والمــاء  الكهربــاء  مثــل:  والشــركات،  البلديــة  ســتقدمها  خدمــات  الــى 
واالتصاالت، ما يعني امكانية تســديد الفواتير الخاصة بهذه الخدمات في 

نقطة واحدة توفير� للجهد والوقت.

ــدارس  ــع الم ــى جمي ــة عل ــارات ميداني ــلة زي ــة رام ا1، بسلس ــت بلدي  قام
الحكوميــة فــي مدينــة رام ا1، وتأتــي هــذه الزيــارات فــي إطــار التواصــل 
المباشــر مــع المؤسســات التعليميــة فــي المدينــة واالطالع علــى احتياجات 
المــدارس مــن أعمــال الصيانــة والتطويــر الســنوية. اســتمرت الزيــارات 3 أيام، 
وشملت: مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية، مدرسة ذكور رام ا1 الثانوية 
للبنيــن، مدرســة بنــات عزيــز شــاهين الثانويــة، مدرســة بنــات رام ا1 الثانويــة، 
مدرســة ذكــور عيــن منجــد ا_ساســية، مدرســة هــواري بــو مديــن ا_ساســية 

المختلطة، مدرسة زياد أبو عين ا_ساسية.
وشــارك في الجوالت رئيس بلدية رام ا1 المهندس موســى حديد، ومدير 
عام البلدية أحمد أبو لبن، وطاقم من البلدية ضم م. عدي الهندي، صقر 
حناتشة، نرمين باشا وميسر شكوكاني ودالل أبو نحلة وعبد ا1 أبو سنينة، 
ومــن التربيــة والتعليــم مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم أ. باســم عريقــات، 

وطاقم الوزارة م. بسام سرحان ورمضان فنون، وم. حنان عمارنة.
وخــالل الجــوالت الميدانيــة علــى المــدارس قــام م. حديــد والوفــد المرافــق 
بجوالت على الصفوف المدرســية، لالطالع على احتياجات المدارس الالزمة 
مــن أعمــال الصيانــة والتطويــر والتــي تتمثــل بتغيــر بعــض ا_بــواب الصفيــة 
والممرات، ومعالجة البالط، عزل الصوت في المبنى، اصالح الزجاج الشبابيك، 
صيانــة المشــارب، وتركيــب شــبك لبعــض النوافــذ، صيانــة المقصــف ودهــان 
عــدد مــن الصفــوف، وتقويــة شــبكة الكهربــاء فــي المــدارس، وبنــاء مظلــة 
للحماية من أشــعة الشــمس وا_مطار، وتركيب الحمايات ودهانها، وصيانة 
الوحــدة الصحيــة وغيرهــا مــن االحتياجــات التــي من شــأنها خدمــة القطاع 
التعليمي في المدينة وتوفير  الخدمات التي يمكن لها تطوير هذا القطاع 

الهام.
من الجدير ذكره، أن بلدية رام ا1 تقوم بجولة ميدانية سنوية على جميع 
مــدارس المدينــة الحكوميــة لمعاينــة احتياجاتهــا مــن أعمــال الصيانــة 
والتطوير المختلفة، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للمدارس الحكومية 
في المدينة على مدار العام، وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية والبيئية 

والثقافية لcطفال فيها بتمويل من صندوق ضريبة المعارف.

مــا هــي المدارس التي رفعت علم مدرســة 
صحية وصديقة للبيئة للعام 2017-2016؟

العدد
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حملة الخصومات التشجيعية 2018 
تضم: هدف الحملة، الخصومات المعلن عنها، التصاميم المختلفة. 

ما هي بطاقة weRamallah؟

ما الهدف من مشروع مجمع المنارة؟ 

من هي المدارس التي رفعت علم صحية وصديقة للبيئة؟ 

بطاقة weRamallah خدمة الجمهور بداية العام  

تعرف/ي على استوديو العلوم ستوديو العلوم 

الجولة السنوية لرئيس البلدية على المدارس الحكومية 

خالل عام 2017

خالل اول شهرين في 2018
9638 سند القبض 
2119 طلب خدمة 

 تعّبد وتشق 

بطول 10 كم2
 شارع" 30

WeRamallah بطاقة

خالل عام مشروع مبنى مجمع المنارة
اســتخدام 7500 متــر مكعــب مــن الخرســانة و 850 طــن مــن الحديــد 

توفير 84 وظيفة عمل

الجمهــور علــى اكتســاب المعرفــة، إضافــًة إلى إتاحــة فرص تعّلــم للطلبة 
والمعّلمين  والجمهور العام.

وســينخرط في نشــاطات االستوديو تربويون ومصممو معروضات وفنانون 
وعلمــاء ومهندســون وتقنيــون للتفكيــر والتفاكــر والتصميــم والنمذجــة، 

انتهاء بتصنيع المعروضات العلمية.
وســتتيح المعروضــات العلميــة فرصــ8 لتعّلــم الــزوار عن العلوم فــي عملية 
ــي  ــتمر ف ــم المس ــل والتقيي ــع والتأم ــث الموس ــى البح ــة عل ــة مبني تفاعلي
االستوديو، كما سيتم عرضها في فضاءات متعددة منها المبنى الجديد 
للمؤسســة، ومركــز المعلمين/نعليــن، والحدائــق العامــة، والمدارس ورياض 
ا_طفــال. ويرافــق ذلــك برامــج تربويــة تعليميــة تتقاطــع مــع المنهــاج 

المدرســي؛ تحــاوره وتغذيــه وتمّكــن المعلميــن مــن ربــط ذلــك بتعليمهــم  
اليومي.

ويضــم فريق عمل االســتوديو مجموعة مــن مطوري المعروضات العلمية 
المعماريــة  الهندســة  مــن  مختلفــة  علميــة  خلفيــات  ذوي  التفاعليــة، 
والميكانيكيــة والميكاترونكــس والفيزيــاء، تلقوا تدريب8 متخصص8 على مدار 
ســنتين، بالتعــاون مــع متحف "اOكســبلوراتوريوم" في ســان فرانسيســكو 
خــالل زيــارات متبادلة، ليصمموا هذه المعروضات محلي8، في خطوة ريادية 
على مستوى فلسطين والمنطقة، يساندهم فريق من الباحثين التربويين 

ومن اOداريين والفنيين.
اســتوديو العلــوم هــم ثمــرة ســت ســنوات مــن العمــل الــدؤوب وتراكــم 
الخبرات وبناء الطاقات. نعتز بشراكتنا مع بلدية رام ا1 في هذا المشروع 
الفريــد مــن نوعــه في فلســطين والمنطقة، الذي يشــّكل اســتديو العلوم 
النــواة Oنشــاء مركز علوم تفاعلــي لتطوير تعلم العلوم والبحث والتفكير 
االســتقصائي على المســتوى الوطني، بحيث يهدف استوديو العلوم Oثارة 
الفضــول حيــال العلــوم، ولوضعهــا فــي ســياقها اOنســانّي الفلســطينّي 
والعالمــّي. ويطمــح إلــى إيصــال العلــوم للجمهــور لتحقيــق انخــراٍط فعلّي 
فيها، وتعّلق عاطفّي بها، ولتطوير قدرة الجمهور على اكتساب المعرفة، 

إضافًة إلى إتاحة فرص تعّلم للطلبة والمعّلمين والجمهور العام.
لمزيد من التفاصيل:

http://qattanfoundation.org/ar/ss رابط - استديو العلوم

الحتياجــات الصيانــة والتطويــر
تنفيــذ زيــارات ميدانيــة علــى المــدارس الحكوميــة

2

2
1

3
4
5
6

7

3

4

5

6

7

www.ramallah.ps1بلدية رام ا - Ramallah Municipality

00972 هاتف:   22945555
00972 فاكس: 22963214

جوال:    0599671000    

وطنية: 0569671111
الرقم المجاني : 1800101101

info@ramallah.ps :لكترونيOالبريد ا

رفعت بلدية رام ا1 علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة للعام الدراسي 
وتقــام  والمســتقبل  بومديــن  هــواري  مدرســتي  فــي   ،2016-2017
هذه الفعالية للسنة الثامنة على التوالي، حيث تحتفل البلدية هذا العام 
بفــوز مــدارس المســتقبل بالمرتبــة ا_ولــى مناصفــة مــع مدرســة هــواري 

بومدين في برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة لعام 2016-2017. 
وشارك في الحفل رئيس بلدية رام ا1 المهندس موسى حديد، وأعضاء 
المجلــس البلــدي جمــال عوايصــة، وكمــال شمشــوم،، ومديــر مديريــة 
التربيــة والتعليــم فــي محافظــة رام ا1 والبيــرة أ. باســم عريقــات، ومدير 
عــام البلديــة أحمــد أبــو لبــن، ومديــرة دائــرة الصحــة والبيئــة المهندســة 
ملفينا الجمل، ومديرة مدرس المستقبل شاهر الشنطي، ومديرة مدرسة 
هــواري بومديــن غديــر عابــد، ومديــرة مدرســة الفرنــدز للبنــات فريــدا 
دحــدح ومديــر مدرســة االنجيليــة اللوثريــة ناصيــف معلــم، وممثــل شــركة 
المشــروبات الوطنيــة عــالء العيســاوي ، وأعضــاء اللجنة التوجيهيــة لبرنامج 
مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئة، وعدد من مــدراء المدارس وأعضاء الهيئة 

التدريسية.
مــن جهتــه، عبــر م. حديــد عن تقديــر البلديــة العالي لكافــة الجهود التي 
تضافــرت مــن اجــل تحقيــق هــذا المشــروع _هدافــه للعــام الثامــن علــى 
التوالي، وهو االمر الذي لم يكن له أن يتم اال عبر الشراكات الواسعة التي 
بمديريــة  ممثــًال  ا_كاديمــي  والقطــاع  ا1  رام  بلديــة  بيــن  تحققــت 
التربيــة والتعليــم ووكالــة الغــوث الدوليــة، وشــركة المشــروبات الوطنيــة 

الداعمة للبرنامج، ومدارس مدينة رام ا1. 
وأكد المهندس حديد خالل كلمته ان هذا البرنامج يأتي في إطار تكريم 
المــدارس فــي مدينــة رام ا1 التــي تنجــح في تبني الخطــوات التي تهدف 
إلــى تعزيــز الصحــة والوعــي البيئــي، ودعــم اOدارة الفعالــة للمــوارد البيئيــة 
المختلفــة، باOضافــة إلــى دعــم وتشــجيع اOســهامات البــارزة والرائدة في 
مجال البيئة. مشــير� أن حيث مدارس المســتقبل ومدرســة هواري بومدين 
ــدى  ــي ل ــي والصح ــي البيئ ــع الوع ــى رف ــل عل ــذا العــام بالعم ــزت ه تمي
جميع طلبة المدرســة، كما تميزت بعملية فصل النفايات، وعمل الســماد 
العضــوي، وتنظيــم سلســلة مــن حمــالت النظافــة داخــل وخــارج محيــط 
ــع  ــل والمجتم ــاركة ا_ه ــراء، ومش ــاحات خض ــتحداث مس ــة، واس المدرس

المحلي بتنفيذ هذه النشاطات.

رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة في مدارس المستقبل

 بــدوره، وجــه عريقات شــكر� لبلديــة رام ا1 لحرصها على أن تكون مدينة 
رام ا1 نظيفــة، وبــارك لمــدرس المســتقبل ومدرســة هــواري بومديــن 
فوزهــم فــي المســابقة للعــام 2016_2017، مشــير� إلــى أن حصــول 
المــدراس علــى المرتبــة ا_ولى يــدل على اهتمام ادارة المــدراس والقائمين 

عليهــا 
وإيمانهم بأهمية هذا المشروع بما يعود بالمنفعة وصقل القيم البيئية 

والصحية لدى طلبة ومعلمي المدرسة.    
مــن جهتــه، توجــه العيســاوي عــن شــركة المشــروبات الوطنيــة بالتهنئــة 
لمدرستي المستقبل وهواري بومدين لحصولهما على المرتبة ا_ولى في 
برنامــج مــدارس صحيــة وصديقة للبيئة، مشــير� إلى أن دعم الشــركة لهذا 
البرنامــج يأتــي فــي ســبيل تنشــئة جيــل، يعــي قضايــاه البيئيــة والصحيــة 

ويعمل من أجل تطوير ا_فكار التي تحمي بيئتنا في المستقبل.
وعبــرت عابــد خــالل حفــل أقيــم فــي مدرســة هــواري بومديــن بســعادة 
المدرســة كادر� وطالبــ8 بالفــوز فــي برنامج مــدارس صحية وصديقــة للبيئة 
للعــام 2016_2017، مشــيرة إلى أن المدرســة تمكنت مــن تحقيق المرتبة 
ا_ولــى بالعمــل الــدؤوب رغــم أن المدرســة للمرحلــة ا_ساســية، آملــه 

تحقيق لقب مدرسة مستدامة في العام القادم.
كمــا شــكر الشــنطي بلديــة رام ا1 خــالل حفــل أقيــم فــي مــدارس 
المســتقبل، مشــير� إلــى أن معلميــن وطــالب المدرســة عملــوا بجــد خــالل 
الســنوات الســابقة في االنشــطة البيئية للحصول على المرتبة ا_ولى في 
برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة. مؤكد� فخر المدرســة بهذا االنجاز 

البيئي الذي تحقق بالتعاون مع جميع الشركاء.
وتضمــن الحفــل فقرة موســيقية لطلبة مــدارس المســتقبل، وفقرة فنية 
لطلبــة مدرســة هــواري بومديــن. وعلــى هامــش الحفــل كرمــت مدرســة 
هــواري بومديــن م. حديــد وعريقات، ومن ثم رفع الحضور علم المدرســة 

الصحية والصديقة للبيئة.
مــن الجديــر ذكــره، أن كال مــن مدرســة الفرنــدز للبنــات، ومدرســة فيصــل 
الحســيني ا_ساســية العليــا، ومدرســة ذكــور رام ا1 ا_ساســية (الوكالــة) 
حصلــت علــى مرتبــة المدرســة المســتدامة، وهــي المــدارس التــي حصلــت 
على المرتبة ا_ولى في البرنامج _كثر من عام، وقد تم رفع العلم فيها 
_كثــر مــن مــرة ومــا زالــت متميــزة وجهودهــا مســتمرة وأنشــطتها البيئية 

والصحية مستدامة ومميزة.

رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة في مدرسة هواري بو مدين

حملــة حوافــز تشــجيعية لتســديد رســوم البلديــة لعــام
2018 أطلقت بلدية رام ا1 حملة على تســديد الرســوم الســنوية للعام 
2018، والتي تمثلت بخصم %25 بدال من %20 على الرسوم المستحقة 
2018 للمواطنيــن الذيــن التزمــوا بتســديد الرســوم بشــهر 1 فــي الخمــس 
ســنوات الماضية (2013_2017)، وخصم %20 لشــهر كانون ثاني و 15% 
شباط، و %10 لشهر آذار و 5  لشهر نيسان. إضافة إلى خصم تشجيعي 
لعائــالت الشــهداء وا_ســرى بنســبة %30، علــى رســوم خدمــات الســكن 

وضريبة المعارف لبيت الشهيد او االسير فقط.
ومنحــت البلديــة فرصــة أخيــرة لشــطب الغرامــات علــى تســديد الرســوم، 
واعتبــارا مــن عــام 2019 لــن يتــم شــطب اي مــن الغرامــات، بحيــث ســيتم 
شــطب 75مــن الغرامــات المفروضة في حال التســديد النقــدي الكامل و

%60 في حال التســديد بموجب شــيكات في شــهر 1/2018، و%50 في 
شــهر 2/2018 و%40 فــي شــهر 3/2018، و%30 فــي شــهر 4/2018 

بموجب شيكات.

كمــا تخضــع اليافطــات التابعة لشــركات الدعاية لخصم بنســبة %5 في 
حــال التســديد النقــدي الكامــل حتى تاريخ 31/1/2017 او جدولة الرســوم 
بشــيكات لالشــهر االربعــة االولــى بــدون ايــة حســومات، وفــي حــال تخلــف 
الشركة عن التسديد، يتم اتخاذ االجراءات الواردة في النظام حولها بما 

فيها فرض الغرامات واالزالة. 
هــذا ومنحــت البلديــة حســم بنســبة %5 في حال التســديد النقدي خالل 
ــاص  ــم %30 خ ــى حس ــة إل ــار، إضاف ــد االيج ــخ عق ــن تاري ــهر االول م الش

بالعاملين في البلدية لرسوم عام 2018.

وتوجــه رئيــس وأعضــاء مجلــس بلديــة رام ا1 بكلمــة شــكر للمواطنيــن 
الملتزميــن لوعيهــم بأهمية تســديد الرســوم لتطوير الخدمــات المقدمة 
لهــم فــي مدينــة رام ا1، متوجهــ8 الــى باقــي المواطنين االســتفادة من 

حملة التسهيالت غير المسبوقة على الرسوم العام 2018.

يذكــر، أن بلديــة رام ا1 تمكنــت مــن توفيــر الجهــد والوقــت  للمواطنيــن 
بإتاحــة تســديد الرســوم الســنوية فــي مــكان واحــد وهــو مركــز خدمــة 
الجمهــور  الجديــد، مــن خــالل تقديــم كافــة الخدمــات للمواطنيــن دون 
الحاجــة إلــى التنقــل بيــن االقســام المختلفــة للبلدية، هذا ويضــم المركز 
محطــة لجهــاز الدفــاع المدنــي ولضريبــة االمــالك ورخــص المهــن وبنــك 
فلســطين، ونقطــة االســتقبال واالقتراحــات، حيــث تــم ايضــا تمديــد فتــرة 

الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى السادسة مساء.
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https://www.youtube.com/watch?v=L7LUSFRJ-bA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/R.Municipality/videos/1672682839457351/?q=%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20weramallah
www.ramallah.ps
https://www.facebook.com/R.Municipality/
http://qattanfoundation.org/ar/ss



