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-الموافقممة علممى المخصممص الجممماليالوألى
المرصود للمقاطعات.

وأافممق مجلمس جماعممة سممل بإجممماع أعضمائه الحاضممرين علمى توزيممع
الغ حجمممه2018المخصمص الجممالي المرصمود للمقاطعمات برسمم سمنة   الب

 درهم، وأذلك على الشكل التالي:57.854.647,00الجمالي:  
: المحلي   التنشيط درهم       408,00 356 17  حصة

        : المحلي    التدبير   درهم 239,00 498 40        حصة

المقاطعات
المحلي   التدبير حصة

سنة   المحلي  2018برسم التنشيط حصة
سنة   2018برسم

المبالغ  مجموع
المرصودة

سنة   2018برسم

تابريكت   368,00 579 789,0014 859 579,004 719 9مقاطعة
احصين   179,00 265 533,0012 165 646,004 099 8مقاطعة
لعيايدة   270,00 240 586,0010 950 684,002 289 7مقاطعة
بطانة   886,00 198 202,009 909 684,001 289 7مقاطعة
لمريسة   944,00 570 298,0011 471 646,003 099 8مقاطعة

647,00 854 408,0057 356 239,0017 498 40المممممجممممموع



-الموافقة على اتفاقية شراكة في إطممارالثانية
المبمممادرة الوطنيمممة للتنميمممة البشمممرية
تتعلق بتجهيز المركز السوسمميو ثقممافي

احصين.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شممراكة فممي
افي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بتجهيز المركز السوسمميو ثق
احصين، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الموافقة على اتفاقية شراكة في إطممار-الثالثة
المبمممادرة الوطنيمممة للتنميمممة البشمممرية
تتعلممق ببنمماء مركممب سوسمميو رياضممي

ثقافي وأتجهيزات القرب بالعيايدة.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شممراكة فممي
إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشمرية تتعلمق ببنماء مركمب سوسمميو رياضممي
ثقافي وأتجهيزات القرب بالعيايدة، وأقد جمماءت هممذه التفاقيممة حسممب التفصمميل

الوارد في نص هذا المقرر.
-الموافقة على اتفاقية شراكة في إطممارالرابعة

المبمممادرة الوطنيمممة للتنميمممة البشمممرية
تتعلمممممق ببنممممماء الفضممممماء المممممتربوي
الجتمممماعي لمممدعم كفممماءات الشمممباب

بالعيايدة.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شممراكة فممي
إطممار المبممادرة الوطنيممة للتنميممة البشممرية تتعلممق ببنمماء الفضمماء الممتربوي
الجتماعي لدعم كفاءات الشباب بالعيايممدة، وأقممد جمماءت هممذه التفاقيممة حسممب

التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الموافقمممة علمممى نمممزع ملكيمممة القطمممع-الخامسة
الرضمممية المكونمممة للوعممماء العقممماري
اللزم لعادة إسكان العممائلت المكونممة
،للشطر الثاني لدوأار سهب القايد بسممل

وأذلمممك وأفقممما لتقمممديرات اللجنمممة الداريمممة
للتقييم.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على نممزع ملكيممة القطممع
الرضممية المكونممة للوعمماء العقمماري اللزم لعممادة إسممكان العممائلت المكونممة
للشطر الثاني لدوأار سهب القايد بسل، لفائدة وأعلى نفقة شممركة "العمممران"،
وأذلك وأفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم ، وأذلك حسب التفصيل المموارد فممي

نص هذا المقرر.

-الموافقة على قرار تخطيط حدوأد الطممرقالسادسة
العاممممة بتغييمممر مسمممار طريمممق الزربيمممة

RP4105زء ي الج   بمقاطعة احصين، ف
دارRP04الممتممد ممما بيممن المممدار   وأالم

RP08زع راد ن ارات الم ن العق ، وأبتعيي
ملكيتها لهذه الغايممة وأبممالحتللا المممؤقت،
وأذلمممك وأفقممما لتقمممديرات اللجنمممة الداريمممة

على قممرار تخطيممط حممدوأدوأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
  بمقاطعة احصين، في الجزءRP4105الطرق العامة بتغيير مسار طريق الزربية 

دار RP04الممتممد ممما بيممن المممدار  زعRP08 وأالم راد ن ارات الم ن العق ، وأبتعيي
ملكيتهمما لهممذه الغايممة وأبممالحتللا المممؤقت، وأذلممك وأفقمما لتقممديرات اللجنممة الداريممة

، وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.للتقييم



للتقييم.
لموافقة على القرار التنظيمممي المتعلممقا-السابعة

بمنح الستغللا المؤقت لمحطممات وأقمموف
السيارات وأالدراجات النارية وأالعادية.

علممى القممرار التنظيممميوأافق مجلس جماعة سممل بإجممماع أعضممائه الحاضممرين 
المتعلممق بمنممح السممتغللا الممؤقت لمحطممات وأقمموف السمميارات وأالممدراجات الناريممة

وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.وأالعادية، 

الموافقممممة علممممى القممممرار التنظيمممممي-الثامنة
المتعلق بمنح حق المتياز لنقل اللحمموم

من المجازر البلدية بمدينة سل.

علممى القممرار التنظيممميوأافق مجلس جماعة سممل بإجممماع أعضممائه الحاضممرين 
وأذلممكالمتعلق بمنح حق المتياز لنقممل اللحمموم مممن المجممازر البلديممة بمدينممة سممل، 

حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.
-الموافقممة علممى تعممديل دفممتر الشممروأطالتاسعة

وأالتحملت الخممماص بإيجمممار المسمممبح
الجماعي لحي الرحمة بسممل وأالمرافممق

التابعة له.

تعديل دفتر الشروأطعلى وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
وأالتحملت الخماص بإيجمار المسممبح الجمماعي لحممي الرحمممة بسمل وأالمرافمق

وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.، التابعة له

كممراءال عقممد تحييممنالموافقممة علممى -العاشرة
بيممن جماعممة سممل وأالتعاوأنيممةالمممبرم 

القرائيممة الوفمماق للطممر العليمما للتربيممة
وأالتكوين بسل بخصوص بنايممة عبممارة

6عمن مدرسممة خاصمة بإقامممة الصمفاء 
بمقاطعة العيايدة.

كممراءال عقممد تحيينعلى وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
بيممن جماعممة سممل وأالتعاوأنيممة القرائيممة الوفمماق للطممر العليمما للتربيممةالمممبرم 

وأالتكوين بسل بخصوص بناية عبارة عممن مدرسممة خاصممة مكونممة مممن طممابق
6 متر مربع، وأالكائنة بإقامة الصممفاء 911أرضي وأطابقين علويين مساحتها 

 درهممم5000,00بمقاطعة العيايممدة، وأذلممك برفممع السممومة الكرائيممة إلممى مبلممغ 
 درهممم (ألممف درهممم) شممهريا، مممع1000,00(خمسة آلف درهم) شهريا بممدلا 

.تحديد مدة الكراء في ثلثا سنوات

الحاديممممممممة
عشر

كممراءال عقممد تحييممن-الموافقممة علممى 
بيممن جماعممة سممل وأالتعاوأنيممةالمممبرم 

القرائيممة الوفمماق للطممر العليمما للتربيممة
وأالتكوين بسل بخصوص بنايممة عبممارة
عن مدرسممة خاصممة بمشممروأع الحديقممة

بمقاطعة العيايدة.

كممراءال عقممد تحيينعلى وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
بيممن جماعممة سممل وأالتعاوأنيممة القرائيممة الوفمماق للطممر العليمما للتربيممةالمممبرم 

وأالتكوين بسل بخصوص بناية عبارة عممن مدرسممة خاصممة مكونممة مممن طممابق
 مممتر مربممع، وأالكائنممة بمشممروأع1907أرضممي وأطممابقين علممويين مسمماحتها 

7000,00الحديقة بمقاطعة العيايدة، وأذلك برفع السممومة الكرائيممة إلممى مبلممغ 
 درهم (ثلثممة آلف) درهممم3000,00درهم (سبعة آلف درهم) شهريا عوض 

.شهريا، مع تحديد مدة الكراء في ثلثا سنوات



الثانيمممممممممة
عشر

 اتفاقيممة شممراكة بيممنالموافقممة علممى-
جماعممممة سممممل وأالجامعممممة الملكيممممة
المغربية لكرة القممدم تتعلممق بمشممروأع
الرفع من القممدرة الكهربائيممة للمحممولا

 الخمماص بالقاعممة الرياضممية477رقم 
المغطاة وأملعب أبو بكر عمار بسل.

اتفاقية شراكة بيممنعلى وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
جماعة سل وأالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتعلق بمشممروأع الرفممع مممن

 الخمماص بالقاعممة الرياضممية المغطمماة فتممح477القدرة الكهربائية للمحولا رقم 
ال البوعزاوأي وأملعب أبو بكر عمار بسل، وأقممد جمماءت هممذه التفاقيممة حسممب

التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الثالثممممممممممة
عشر

الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن-
جماعة سل وأجمعيممة التحماد الرياضمي
السلوأي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص

دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأجمعية التحاد الرياضي السلوأي لكرة القدم، تتعلق  بتخصمميص

 درهممم (ثلثمائممة وأثلثممون330.000,00، قممدره 2017دعم مالي برسم سممنة 
ألف درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل

الوارد في نص هذا المقرر.

الرابعممممممممة
عشر

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعمممة سمممل وأالجمعيمممة الرياضمممية
السمملوأية فممرع الكممرة الطممائرة، تتعلممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعممة سممل وأالجمعيممة الرياضممية السمملوأية فممرع الكممرة الطممائرة، تتعلممق

 درهممم (مائممة180.000,00، قممدره 2017بتخصيص دعممم مممالي برسممم سممنة 
وأثمانون ألف درهممم) وأذلممك لفائممدة هممذه الجمعيممة، وأقممد جمماءت هممذه التفاقيممة

حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.
الخامسممممممة

عشر
-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعممة سممل وأجمعيممة شممباب تممابريكت
السلوأي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص

دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأجمعية شباب تابريكت السلوأي لكممرة القممدم، تتعلممق  بتخصمميص

 درهممم (مائممة الممف درهممم)100.000,00، قممدره 2017دعم مالي برسم سممنة 
وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد فممي

نص هذا المقرر.
السادسممممممة

عشر
-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعمممة سمممل وأالجمعيمممة الرياضمممية
السممملوأية فمممرع كمممرة اليمممد، تتعلمممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأالجمعية الرياضية السلوأية فممرع كممرة اليممد، تتعلممق  بتخصمميص

 درهم (مائة وأثمممانون ألممف180.000,00، قدره 2017دعم مالي برسم سنة 
درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعيممة، وأقممد جمماءت هممذه التفاقيممة حسممب التفصمميل



الوارد في نص هذا المقرر.الجمعية.
السمممممممابعة

عشر
الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن-

جماعة سل وأجمعيممة النجمماح الرياضممي
السممملوأي فمممرع كمممرة القمممدم، تتعلمممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

 اتفاقية شراكة بيممنعلىوأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
جماعممة سممل وأجمعيممة النجمماح الرياضممي السمملوأي فممرع كممرة القممدم، تتعلممق

 درهممم (سممبعون70.000,00، قممدره 2017بتخصيص دعم مالي برسممم سممنة 
ألف درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل

الوارد في نص هذا المقرر
الثامنمممممممممة

عشر
-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعممممة سممممل وأجمعيممممة الوألمبيممممك

 لكممرة اليممد،2010الرياضممي السمملوأي 
تتعلممق  بتخصمميص دعممم مممالي سممنوي

لفائدة هذه الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
 لكممرة اليممد، تتعلممق2010جماعة سل وأجمعية الوألمبيممك الرياضممي السمملوأي 

 درهممم (تسممعون90.000,00، قممدره 2017بتخصيص دعم مالي برسممم سممنة 
ألف درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل

الوارد في نص هذا المقرر.
التاسمممممممعة

عشر
-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعمممة سمممل وأالجمعيمممة الرياضمممية
السممملوأية -فمممرع المممدراجات-، تتعلمممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعمممة سمممل وأالجمعيمممة الرياضمممية السممملوأية – فمممرع المممدراجات-، تتعلمممق

درهممم (خمسممون 50.000,00، قدره 2017بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
ألف درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل

الوارد في نص هذا المقرر.
-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممنالعشروأن

جماعممة سممل وأجمعيممة اتحمماد السمملم
لشبالا الجممو، تتعلممق  بتخصمميص دعممم

مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأجمعية اتحاد السلم لشبالا الجو، تتعلممق بتخصمميص دعممم مممالي

درهم (ثمانون ألف درهم)  وأذلك لفائدة 80.000,00، قدره 2017برسم سنة 
هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسممب التفصمميل المموارد فممي نممص هممذا

المقرر.
الواحمممممممممد
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعة سل وأالجمعية الرياضية لرجمماء
تممابريكت السمملوأي، تتعلممق بتخصمميص

دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأالجمعية الرياضية لرجاء تابريكت السلوأي، تتعلممق  بتخصمميص

درهم (خمسون ألف درهممم) 50.000,00، قدره 2017دعم مالي برسم سنة 
وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد فممي

نص هذا المقرر.



الثانيمممممممممة
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعمممة سممل وأجمعيمممة نممادي الفمماق
الرياضية فرع كممرة القممدم سممل، تتعلممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على عممدم إبممرام اتفاقيممة
شراكة بين جماعة سل وأجمعية نادي الفاق الرياضية فممرع كممرة القممدم سممل،
وأالتي كانت تتعلق بتخصيص دعممم مممالي سممنوي لفائممدة هممذه الجمعيممة، وأذلممك

40.000,00بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه الجمعية وأالمحدد في 
درهممم (أربعممون ألممف درهممم)، ضمممن لئحممة الجمعيممات وأالفممرق الرياضممية

.2017المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة 
الثالثممممممممممة
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعممة سممل وأجمعيممة شممباب تممابريكت
السمملوأي – فممرع كممرة اليممد-، تتعلممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعممة سممل وأجمعيممة شممباب تممابريكت السمملوأي – فممرع كممرة اليممد-، تتعلممق

درهممم (ثمممانون 80.000,00، قممدره 2017بتخصيص دعم مالي برسم سممنة 
ألف درهم) لفائدة هذه الجمعية، وأذلك في أفق مراجعتها مستقبل، وأقد جمماءت

هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الرابعممممممممة
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعة سل وأجمعية الوحدة للفروأسممية
التقليدية وأالتنميممة، تتعلممق  بتخصمميص

دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعة سل وأجمعية الوحدة للفروأسية التقليدية وأالتنميممة، تتعلممق  بتخصمميص

درهممم (سممتون ألممف درهمم) 60.000,00، قممدره 2017دعم مالي برسم سنة 
وأذلك لفائدة هذه الجمعية، وأقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد فممي

نص هذا المقرر.
الخامسممممممة
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى اتفاقيممة شممراكة بيممن
جماعمممة سمممل وأالجمعيمممة الرياضمممية
السمملوأية للفروأسممية التقليديممة، تتعلممق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بيممن
جماعممة سممل وأالجمعيممة الرياضممية السمملوأية للفروأسممية التقليديممة، تتعلممق

درهم (ستون ألف 60.000,00، قدره 2017بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
درهم) وأذلك لفائدة هذه الجمعيممة، وأقممد جمماءت هممذه التفاقيممة حسممب التفصمميل

الوارد في نص هذا المقرر.

السادسممممممة
وأالعشروأن

الموافقة على توزيع المنح على-
الجمعيات الثقافية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع المنح على
، وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص2017الجمعيات الثقافية برسم سنة 

هذا المقرر.



السابعة 
وأالعشروأن

الموافقة على توزيع المنح على -
الجمعيات الجتماعية.   

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع المنح على 
، وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص2017الجمعيات الجتماعية برسم سنة 

هذا المقرر.
الثامنمممممممممة
وأالعشروأن

-الموافقممة علممى توزيممع المنممح علممى
الجمعيات وأالفرق الرياضية.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع المنح على
، وأذلك حسب التفصيل الوارد2017الجمعيات وأالفرق الرياضية برسم سنة 

في نص هذا المقرر.

التاسمممممممعة
وأالعشروأن

اتفاقية شراكة-الموافقة على ملحق 
بين جماعة سل وأجمعية الوألمبيك

 لكرة اليد2010الرياضي السلوأي 
، يتعلق2016وأالمبرمة برسم سنة 

بتصحيح رقم الحساب البنكي الخاص
بهذه الجمعية.

اتفاقيةملحق وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على 
 لكرة اليد2010شراكة بين جماعة سل وأجمعية الوألمبيك الرياضي السلوأي 

، يتعلق بتصحيح رقم الحساب البنكي الخاص2016وأالمبرمة برسم سنة 
بهذه الجمعية ،وأقد جاء هذا الملحق حسب التفصيل الوارد في نص هذا

المقرر.

-الموافقة على تصحيح بعض الخطاءالثلثون
الواردة في تسميات بعض الجمعيات

2016 وأ2015الممنوحة برسم سنتي 
من طرف جماعة سل

تصحيح بعضوأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على 
 وأ2015الخطاء الواردة في تسميات بعض الجمعيات الممنوحة برسم سنتي 

وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص هذا من طرف جماعة سل، 2016
المقرر.

الواحدة
وأالثلثون

اتفاقية شراكة تتعلق-الموافقة على 
بتأهيل فضاء سوق الصالحين

.بتابريكت

اتفاقية شراكةعلى وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
تتعلق بانجاز برنامج تهيئة وأبناء سوق الصالحين بمدينة سل، وأقد جاءت

هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الثانية
وأالثلثون

الموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق-
بإنجاز مركب التنشيط الثقافي وأالفني

بتابريكت الوسطى. 

اتفاقية شراكة تتعلقوأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على 
وأقد جاءت هذهبإنجاز مركب التنشيط الثقافي وأالفني بتابريكت الوسطى، 

التفاقية حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.



الثالثة
وأالثلثون

-الموافقة على اقتناء شركة ريضالا
 تهيئة وأكالة تجاريةلبناية من أجل

جديدة بمقاطعة العيايدة.

وأافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اقتناء شركة
وأيتعلق تهيئة وأكالة تجارية جديدة بمقاطعة العيايدة، ريضالا لبناية من أجل

 متر مربع عبارة155المر في هذا الطار بالعقار البالغ مساحته الجمالية 
 متر مربع كمحل للدخر (59عن طابق أرضي، إضافة إلى مساحة 

mezzanine" التابع للملك المسمى ،(Najm:ذي الرسوم العقارية عدد ،"
، في53195/58، 53194/58، 53193/58، 53192/58، 53191/58(

LA SOCIETE JIDARشركة جدار البناء" اسم "
CONSTRUCTIONوأالكائن بمقاطعة العيايدة، وأمساحات المحلت ،

 وأذلك حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.موضوع هذا القتناء،


