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 المحترم, رئيس المجلس المحلي  عمر إسماعيلحضرة السيد 

 المحترم, نائب قائم بأعمال رئيس المجلس عبدالحليم سعيد  حضرة السيد

 المحترم, نائب رئيس المجلس مروان عبدالغنيحضرة المحامي 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد محمد مطرحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد فايز أيوب حضرة السيد

 المحترم, عضو المجلس المحلي جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي خالد يحيى عبدالغنيحضرة السيد 

 محليالمحترم, عضو المجلس ال مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 , محاسب المجلسالمحترم عبدالكريم فطومحضرة السيد 

 , المستشار القضائيالمحترم صموئيل دكورحضرة المحامي 

 لي., مراقب داخالمحترم حسني مطرحضرة المحامي 

 

 تحية, احتراما وبعد,

 الموضوع:  دعــوة.

 

 السادسةالساعة  15/12/2014الموافق  االثنينوذلك يوم   12/2014 رقم جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. مساء

 بنود البحث:

 2015הצעת התקציב לשנת הכספים  -  2015الميزانية لعام إقتراح  .1

 ل الميزانية يمكن التوجه لمحاسب المجلسألي استفسار حو

 

 

 حضوركم هام وضروري.

 

 مع فائق االحترام

 

 جمال عمر فطوم

 مدير عام/سكرتير المجلس
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2015הצעת התקציב לשנת הכספים  -  2015لعام  الميزانية اقتراح
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 مدير عام/سكرتير المجلس . –سجل المحضر: جمال عمر فطوم 

 
 

 

_____________________    _____________________ 

 جمال فطوم              عمر اسماعيل       

سكرتير المجلس/مدير عام      رئيس المجلس        

 


