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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 

 .مهندس المجلس, المحترم رافع مصري محمد السيدحضرة 

 

 تحية, احتراما وبعد,

 الموضوع:  دعــوة.

 

 السادسةالساعة  09/12/2014الموافق  الثالثاءوذلك يوم   13/2014 رقم جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. والنصف مساء

 بنود البحث:

 ش.ج. لتخطيط. 510,000بمبلغ ر عاديه من وزارة االسكان اقرار ميزانيه غي .1

 20,393ش.ج. )لكل مدرسة ابتدائية  61,179إقرار ميزانيه غير عاديه من وزارة المعارف بمبلغ  .2

 ش.ج.( لشراء ادوات للمختبر.

 إقرار توصيات لجنة اإلعفاءات لمحي ديون. .3

مفرق  خارطةش.ج. لتخطيط   120,000اقرار ميزانيه غير عاديه من وزارة المواصالت بمبلغ  .4

 )تيفن كرمئيل(. 854لشارع 

, وكذلك مبلغ ش.ج. تخطيط واستشاره  100,000اقرار ميزانيه غير عاديه من حماية البيئه بمبلغ  .5

 ش.ج. لمشروع نحف خضراء. 108,775

 

 حضوركم هام وضروري.

 

 مع فائق االحترام

 

 جمال عمر فطوم

 مدير عام/سكرتير المجلس
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 ش.ج. لتخطيط. 510,000اقرار ميزانيه غير عاديه من وزارة االسكان بمبلغ  .1

 20,393تدائية ش.ج. )لكل مدرسة اب 61,179إقرار ميزانيه غير عاديه من وزارة المعارف بمبلغ  .2

 ش.ج.( لشراء ادوات للمختبر.

 إقرار توصيات لجنة اإلعفاءات لمحي ديون. .3

ش.ج. لتخطيط خارطة مفرق   120,000اقرار ميزانيه غير عاديه من وزارة المواصالت بمبلغ  .4

 )تيفن كرمئيل(. 854لشارع 

تخطيط واستشاره, وكذلك مبلغ ش.ج.   100,000اقرار ميزانيه غير عاديه من حماية البيئه بمبلغ  .5

 ش.ج. لمشروع نحف خضراء. 108,775
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_____________________    _____________________ 

 جمال فطوم              عمر اسماعيل       

سكرتير المجلس /مدير عام     لس رئيس المج       


