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عرض إبخباريالتقرير العام البخباري ما بين الدورتينالولى
عفففرض حفففول وضفففعية الملففففاتالثانية

المعروضة على القضاء
بعففد تقففديم عففرض حففول وضففعية الملفففات المعروضففة علففى القضففاء ومناقشففة هففذا

العرض، بخلص مجلس جماعة سل إلى إصدار التوصيتين التاليتين بشأنه:

- ضرورة الحترام التام لجميع المساطر القانونية الجففاري بهففا العمففل فففي مختلففف1
الغشغال التي تقوم بها الجماعة، وذلك في إطار المهام والبختصاصات المسففندة إليهففا

بحكم القانون.

- التماس دعم وزارة الدابخلية لمساندة جماعة سففل فففي مختلففف الففدعاوى القضففائية2
التي تكون طرفا فيها، وذلك في غشخص الوكيل القضائي للجماعات الترابية، من أجل
حماية وصون حقوق الجماعة وإنصافها، بخاصة فيما يتعلق بالدعاوى القضففائية الففتي

تستهدف مطالبتها بأداء التعويض المالي.

الموافقة على اتفاقيففة إطفار مففن أجففلالثالثة
تدبير مركب المل للتكوين والتأطير

والمصاحبة متعددة التخصصات

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية إطار من أجل تدبير
مركب المل للتكوين والتأطير والمصاحبة متعددة التخصصات.

بيففنالموافقففة علففى اتفاقيففة غشففراكة الرابعة
جماعفففة سفففل والجمعيفففة الجهويفففة
للتحاد الوطني لنساء المغرب بسل،
لجففل المسففاهمة فففي بنففاء مركففب
الميرة للمريففم للتأهيففل الجتمففاعي

بسل

بيفن جماعففةوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية غشراكة 
سل والجمعية الجهوية للتحاد الوطني لنساء المغرب بسل، لجل المساهمة في بنففاء

.مركب الميرة للمريم للتأهيل الجتماعي بسل



انتخاب منتدبين لتمثيل مجلس جماعةالخامسة
سفففل دابخفففل مجموعفففة الجماعفففات

�"مجازر سل�"

بعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت عملية التصويت على ما يلي:

-المرغشح الول: السيد المصطفى بنروان
المصطفى بنففروانانتخب مجلس جماعة سل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين السففيد 

لتمثيل مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".
-المرغشح الثاني: السيد نجيب طرافي

 لتمثيففلنجيفب طراففيانتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد 
مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".

-المرغشح الثالث: السيد سعيد السعداوي
 لتمثيلسعيد السعداويانتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد 
مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".

-المرغشح الرابع: السيد رغشيد الدويبي
 لتمثيففلرغشفيد الفدويبيانتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد 

مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�". 

-المرغشح الخامس: السيد محمد اللحية
 لتمثيففلمحمففد اللحيففةانتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضففرين السففيد 
مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".

-المرغشح السادس: السيد المصطفى الغماري
المصففطفى الغمففاريانتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السففيد 

لتمثيل مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".
وهكذا يكون مجلس جماعة سل قففد وافففق بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى

انتخاب كل من السادة:

-سعيد السعداوي3-نجيب طرافي2-المصطفى بنروان1

-المصطفى الغماري6-محمد اللحية5-رغشيد الدويبي4



لتمثيل مجلس جماعة سل دابخل مجموعة الجماعات �"مجازر سل�".

الموافقة علففى تحييففن دفففتر الشففروطالسادسة
والتحملت الخاص بمنففح السففتغلل
المفففؤقت للملفففك العمفففومي بواسفففطة
محطففففففات وقففففففوف السففففففيارات

والدراجات النارية  والعادية

وافق مجلس جماعففة سففل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى تحييففن دفففتر الشففروط
والتحملت الخاص بمنح الستغلل المؤقت للملك العمومي بواسطة محطات وقففوف
السيارات والدراجات النارية  والعادية، مع إدبخال تعديل على الفصففل الحففادي عشففر
من الدفتر، فيما يتعلق بواجبات الوقوف، وكذا القتصار على بخانتين فقففط بففدل ثل ث
بخانات بخصوص الواجب المؤدى بالدرهم نهارا، حيث تخصص الخانة الولى لمففدة
أقل من نصف يوم والخانة الثانية لمدة يففوم كامففل، ليكففون دفففتر الشففروط والتحملت

كما هو وارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقفففة علفففى القفففرار الجمفففاعيالسابعة
المتعلفففق بتنظيفففم بيفففع المفففأكولت
والمشفففروبات والمثلجفففات بواسفففطة
السفففيارات والشفففاحنات والعربفففات
بمحففرك والففدراجات الناريففة ثلثيففة

العجلت دابخل جماعة سل

على القففرار الجمففاعي المتعلففقوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
بتنظيففم بيففع المففأكولت والمشففروبات والمثلجففات بواسففطة السففيارات والشففاحنات
والعربات بمحرك والدراجات النارية ثلثية العجلت دابخل جماعففة سففل، وذلففك مففع
إدبخال تعديل على المادة الرابعة منه، بتحديد المدة المنصوص عليهففا فففي هففذه المففادة

) قابلة للتجديد بففدل مففدة سففنة واحففدة قابلففة للتجديففد، ليكففون هففذا القففرار2في ستنين (
الجماعي على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقة على تنظيم السير والجففولنالثامنة
وتشوير الطرق العموميففة ومحطففات
وقوف العربات دابخل تراب الجماعة

علففى تنظيففم السففير والجففولنوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضففائه الحاضففرين 
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات دابخل تراب الجماعة، وذلك على

الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

ارالموافقة التاسعة زء مفن مس على تعديل ج
بخطففوط الطرامففواي الربففاط وسففل
ا على تراب جماعفة سفل، وذلفك فيم

 الذي يهففم غشففارع2يتعلق بالخط رقم 
الحسن الثاني وغشارع الزربية

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضففائه الحاضففرين علففى تعففديل جففزء مففن مسففار
،2بخطوط الطرامواي الرباط وسل على تراب جماعة سل، فيمففا يتعلففق بففالخط رقففم 

وذلك باعتماد المسار الذي يبتففدئ مففن غشففارع الحسففن الثففاني مففرورا بحديقففة مففولي
) إلى بداية غشارع الزربية، مع إحدا ث قنطرة فوق طريق عين الحوالة.V25رغشيد (

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إحدا ث الطريق الرابط بينعلى إحدا ث الطريق الرابففطالموافقة العاغشرة



بيففن غشففارع الحسففن الثففاني وغشففارع
الزربية

)V25غشارع الحسن الثاني وغشارع الزربيففة مففرورا بالحديقففة المشففار إليهففا بففالرمز(
حسب تصميم تهيئة مقاطعففة بطانففة، وعففبر قنطففرة سففيتم إحففداثها فففوق طريففق عيففن

الحوالة إلى غاية بداية غشارع الزربية.
على تخطيففط حففدود الطففرقالموافقة الحادية عشر

العامة لحففدا ث الطريففق الرابففط بيففن
غشارع الحسن الثاني وغشارع الزربية

واففق مجلفس جماعفة سفل بإجمفاع أعضفائه الحاضفرين علفى قفرار تخطيفط حفدود
الطرق العامة، لحدا ث الطريق الرابففط بيففن غشففارع الحسففن الثففاني وغشففارع الزربيففة

) حسففب تصففميم تهيئففة مقاطعففة بطانففة،V25مرورا بالحديقة المشففار إليهففا بففالرمز(
وعبر قنطرة سيتم إحداثها فوق طريق عين الحوالة إلفى غايفة بدايفة غشفارع الزربيفة،
ونزع ملكية العقارات اللزمة لهذا الغرض، وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول

أسفله:

الرقم
الترتيب

ي

المراجع
العقارية

المساحة
المعوضة م

2

اسم المالك أو 

المفترض انه مالك

نجار محمد فتح ال بن محمد-162/ر14795

 ومن معه

-359/ر21579

الملك الغابوي-179/ر328108

الموافقففة علففى قففرار تخطيففط حففدودالثانية عشر
الطرق العامة لتوسيع طريففق التهيئففة

ةRP4105غشارع الزربية ن بداي   م
غشففارع الزربيففة إلففى غايففة الطريففق
السفففيار، ونفففزع ملكيفففة العقفففارات
والبنايات اللزمة لهذا الغففرض وفقففا

لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم

تخطيفط حفدودواففق مجلفس جماعفة سفل بإجمفاع أعضفائه الحاضفرين علفى قفرار 
 مترا إلى30  من حرم RP4105الطرق العامة لتوسيع طريق التهيئة غشارع الزربية

 مترا، وذلك انطلقا من بداية غشففارع الزربيففة إلففى غايففة الطريففق السففيار، ونففزع40
ملكية العقارات اللزمة لهذا الغففرض وفقففا لتقففديرات اللجنففة الداريففة للتقييففم، وذلففك

حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر



 علففى تحييففن قففرار اسففتغللالموافقةالثالثة عشر
الملففففك الجمففففاعي العففففام المففففؤقت
بواسطة كشك لفائدة السيد محمد آيففت

فرجي والسيدة نزهة آيت الطالب

وافق مجلس جماعة سففل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى تحييففن قففرار اسففتغلل
الملك الجماعي العام المؤقت بواسطة كشك لفائففدة السففيد محمففد آيففت فرجففي والسففيدة
نزهة آيت الطالب، وذلففك بتحويففل موقففع هففذا الكشففك المتواجففد حاليففا بشففارع محمففد
الخامس أمام غشركة �"روسففيل�"، الففى الموقففع المقابففل بالملففك الجمففاعي العففام بملتقففى

غشارع محمد الخامس وغشارع القدس (الجهة اليمنى).
علففى تحييففن قففرار اسففتغللالموافقة الرابعة عشر

الملففففك الجمففففاعي العففففام المففففؤقت
بواسطة كشك لفائدة السيد عبد السلم

العلمي

وافق مجلس جماعة سففل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى تحييففن قففرار اسففتغلل
الملك الجماعي العام المؤقت بواسطة كشك لفائففدة السففيد عبففد السففلم العلمففي، وذلففك
بإزالة هذا الكشك المتواجففد حاليففا بملتقففى غشففارع عبففد الرحيففم بوعبيففد ومحمففد عففواد
والذي أصبح يشكل عائقا لغشغال توسعة وتهيئة جنبات غشففارع عبففد الرحيففم بوعبيففد،
وتحويل موقعه إلى الجانب المقابل (ملتقففى غشففارع عبففد الرحيففم بوعبيففد وزنقففة عيففن

اللوح) بجانب مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني.

الجلسة الثانية
 ماي11بتاريخ 

2016

الموافقة على اتفاقية تعففاون وغشففراكةالولى
مففن أجففل إحففدا ث وتجهيففز مسففرح

بمدينة سل

على اتفاقية تعاون وغشراكة مففنوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
أجل إحدا ث وتجهيز مسرح بمدينة سل.

الموافقة على اتفاقية تعففاون وغشففراكةالثانية
مففن أجففل إحففدا ث المركففب الثقففافي

بمقاطعة احصين سل

علففى اتفاقيففة غشففراكة مففن أجففلوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضففرين 
)، وذلك12بناء مركز سوسيو ثقافي بمقاطعة احصين، مع إدبخال تعديل على المادة (

�" لتصففبح هففذه المففادة كمففا يلففي:�"تتعهففد غشففركة الربففاط للتهيئففةماليةبإضففافة كلمففة �"
صاحب المشروع المفوض برفع تقارير تقنية ومالية دورية منتظمة حول سير أغشغال

البناء الى اللجنة القليمية للتنمية البشرية وجماعة سل�".

الموافقة على الملحق الثففالث لتفاقيففةالثالثة
غشففراكة بيففن جماعففة سففل وجمعيففة
التضفففففامن لصفففففحاب العربفففففات
المجففرورة بسففوق الجملففة للخضففر

والفواكه بسل

وافق مجلس جماعة سل بإجمفاع أعضفائه الحاضفرين علفى الملحفق الثفالث لتفاقيفة
غشراكة بين جماعة سل وجمعية التضامن لصحاب العربات المجرورة بسوق الجملة
للخضر والفواكه بسل، مع إدبخال تعديل على البنففد الخففامس المتعلففق بصففرف الففدعم
في إطار الفصل الول من الملحق الثالث للتفاقيففة، ليصففبح هففذا البنففد كمففا يلففي:�"...

 درهففم لفائففدة العففاملين (الحمالففة) بسففوق الجملففة، مففع الففتزام3.000,00ودعم بمبلغ 
./. من مبلففغ الففدعم المخصففص لهففم، وذلففك10هؤلء بمساهمة رمزية إضافية بنسبة 



قصد استبدال عرباتهم اليدوية بعربففات حديديففة موحففدة سففهلة التنقففل صففغيرة الحجففم
وكبيرة الحمولة مع اللتزام بعدم إبخراجها من السوق�".

وبففذلك يكففون الملحففق الثففالث لتفاقيففة غشففراكة بيففن جماعففة سففل وجمعيففة التضففامن
لصحاب العربات المجرورة بسوق الجملة للخضر والفواكه بسل على الشكل الوارد

بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقففة علففى اتفاقيففة غشففراكة بيففنالرابعة
المجلففففس الجمففففاعي لمدينففففة سففففل
وجمعيفففة غشفففباب احصفففين للتنميفففة
والتضففامن لتسففيير مركففز التكففوين
المهني وادمففاج الشففباب بقريففة اولد

موسى

على اتفاقية غشراكة بين المجلسوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
الجماعي لمدينة سل وجمعية غشباب احصين للتنمية والتضامن لتسيير مركز التكففوين

المهني وإدماج الشباب بقرية أولد موسى.

الموافقة على تعففديل الميزانيففة برسففمالخامسة
2016السنة المالية 

وافق مجلس جماعة سل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى تعففديل الميزانيففة برسففم
، وذلك على الشكل التالي:2016السنة المالية 

ميزانية التسيير: أول

-بالنسبة للشق المتعلق بالمدابخيل:1

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديله وفق الشففكل الففوارد
بتفصيل في نص هذا المقرر.

- بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف:2

 (مجففال10* وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل الباب 
الدارة العامة).

 (مجففال20*وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل البففاب 
الشؤون الجتماعية).

وبذلك يكون هذا التعديل قد جاء على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.



ميزانية التجهيز:ثانيا

-بالنسبة للشق المتعلق بالمدابخيل:1

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديله وفق الشففكل الففوارد
بتفصيل في نص هذا المقرر.

-بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف:2

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديله وفق الشففكل الففوارد
بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقففة علففى إعففادة البرمجففة فففيالسادسة
إطار الجزء الثاني من الميزانية

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إعففادة البرمجففة فففي إطففار
الجزء الثاني من الميزانية، وذلك أبخفذا بعيفن العتبفار التعفديل المتعلفق بحفذف البنفد
المتعلففق بإنهففاء أغشففغال المركففز التجففاري سففيدي عبففد الفف الففذي كففان اعتمففاده هففو:

 درهم، وبخصم هذا العتماد مفن البنفد المبرمففج لفائفدته والمتعلففق بأغشفغال2293,99
بناء وتوسيع المستودع البلدي مع الدراسات وتتبع الغشغال.

2016وبذلك تكون إعادة البرمجة في إطار الجزء الثففاني مففن الميزانيففة برسففم سففنة 
على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقة على إعادة برمجففة الحسففابالسابعة
الخصوصي لحي مولي إسماعيل

وافق مجلس جماعة سل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى إعففادة برمجففة الحسففاب
الخصوصي لحي مولي إسماعيل، من بخلل برمجة المبلغ الواجب برمجته والمقففدر

 درهم كما يلي: 3.186.583,48ب 

 درهم1.675.000,00 -أغشغال الطرقات:

 درهم500.000,00 -مصاريف الدراسات وبناء السوق المركزي:

 درهم1.011.583,48 -تشييد البنايات الدارية:

 درهم3.186.583.48 المجموع:



وبففذلك تكففون برمجففة العتمففادات المتففوفرة بالحسففاب الخصوصففي لحففي مففولي
إسماعيل على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقة على إعادة برمجففة الحسففابالثامنة
الخصوصي لمشتل المقاولين الشباب

وافق مجلس جماعة سل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى إعففادة برمجففة الحسففاب
الخصوصي لمشتل المقاولين الشباب، من بخلل برمجففة العتمففادات الباقيففة الففواجب

 درهم كما يلي: 8.513.887,65برمجتها والتي تقدر ب 

  درهم616,00 589 7-بناء محلت تجارية لفائدة المقاولين الشباب:

     درهم271,65 924                      -الدراسففففففات:

  درهم8.513.887,65                               المجموع:

وبففذلك تكففون برمجففة العتمففادات المتففوفرة بالحسففاب الخصوصففي لتشففييد المحلت
التجارية لفائدة المقاولين الشباب على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضففائه الحاضففرين علففى تعففديل القففرار الجبففائي،الموافقة على تعديل القرار الجبائيالتاسعة
أبخذا بعين العتبار التعديلت الضافية التالية:

 درهم60- السيرك واللعاب المتنقلة للمتر المربع:   

 درهم50- إقامة المعارض للمتر المربع:               

 درهم للشهر1000- بائعي طيور الزينة بالسوق المركزي بسل:  

وبذلك يكون تعديل القرار الجبائي على الشكل الففوارد بتفصففيل فففي نففص هففذا
المقرر.

الموافقة علففى تسففمية بعففض الطففرقالعاغشرة
العمومية بتراب الجماعة

وافق مجلس جماعففة سففل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين علففى تسففمية بعففض الطففرق
العمومية بتراب الجماعة، وذلك على الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.

الموافقففففة علففففى دفففففتر الشففففروطالحادية عشر
والتحملت الخففاص بكففراء مرافففق

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على دفففتر الشففروط والتحملت
الخاص بكراء مرفق السوق اليومي لففبيع الربيففع والعشففاب المنسففمة والخضففراوات



السفففوق اليفففومي �"سفففوق الربيفففع�"
المتواجد دابخل سوق الجملة للخضففر

والفواكه بسل

المربطة والخس بالجملة المتواجد دابخففل سففوق الجملففة للخضففر والفففواكه بسففل، مففع
إدبخال التعديلين التاليين عليه:

- تحديد مبلغ الضمانة المؤقتة المشار إليها في الفصففل الرابففع مففن الففدفتر فففي مبلففغ1
 درهم).20.000,00 درهم) عوض مبلغ (50.000,00بخمسين ألف درهم (

- تحديد واجب دبخول السلع والمنتجفات إلفى السفوق اليفومي بواسفطة عربفة يدويفة2
 درهمففا عففوض15واحدة والمشار إليه في الفصل الحادي عشر من الدفتر فففي مبلففغ 

 دراهم.10مبلغ 

وبذلك يكون دفتر الشروط والتحملت هذا على الشكل الوارد بتفصيل فففي نففص هففذا
المقرر.

الموافقة على تحديففد معففايير اسففتفادةالثانية عشر
الجمعيففات مففن الففدعم الممنففوح مففن

طرف الجماعة

علففى تحديففد معففايير اسففتفادةوافق مجلس جماعة سففل بإجمففاع أعضففائه الحاضففرين 
الجمعيات من الدعم الممنففوح مففن طففرف الجماعففة، وقففد جففاءت هففذه المعففايير علففى

الشكل الوارد بتفصيل في نص هذا المقرر.
الموافقة علففى تفففويت قطعففة أرضففيةالثالثة عشر

بففدرهم رمففزي مففن الملففك المففدعو
�"كاليفورنيا�" ذي الرسم العقاري عدد

 مففتر1724/راء، مسففاحتها 19712
مربع لفائدة العصبة المغربية لحمايففة
الطفولفففففة، مخصصفففففة للمركفففففب
الجتمففاعي دار التضففامن بمقاطعففة

العيايدة

علفى تففويت قطعفة أرضفيةوافق مجلس جماعففة سفل بإجمفاع أعضففائه الحاضففرين 
/راء،19712بدرهم رمزي من الملك المدعو �"كاليفورنيا�"، ذي الرسم العقاري عدد 

 مففتر مربففع، فففي ملكيففة الجماعففة الحضففرية لسففل، لفائففدة العصففبة1724مسففاحتها 
المغربيففة لحمايففة الطفولففة، وذلففك قصففد احففدا ث مركففب اجتمففاعي تربففوي �"دار

التضامن�" لفائدة الطفال في وضعية صعبة بمقاطعة العيايدة.



الموافقففة علففى تحييففن عقففد الكففراءالرابعة عشر
المبرم بين الجماعففة الحضففرية لسففل
سففففابقا والسففففيد محمففففد الخيايطففففة
بخصوص العقار الكائن بشففارع ابففن
الهيثفففم حفففي واد الفففذهب بمقاطعفففة

العيايدة

على تحيين عقد الكففراء المففبرموافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
2005 يوليففوز 15بين الجماعة الحضرية لسل سابقا والسيد محمد الخيايطففة بتاريففخ 

 درهم، بخصوص العقار الذي هو عبارة عن بناية16.500,00بسومة كرائية قدرها 
من طابق سفلي وثل ث طوابففق علويففة، كائنففة بشففارع ابففن الهيثففم حففي وادي الففذهب

بمقاطعة العيايدة.

الخامسة
عشر

الموافقة علففى اقتنففاء غشففركة ريضففال
لبناية من اجل إحدا ث وكالففة تجاريففة

جديدة بمقاطعة العيايدة

علفى اقتنفاء غشفركة ريضفالوافق مجلس جماعفة سفل بإجمفاع أعضفائه الحاضفرين 
،�3215/58"، ذي الرسففم العقففاري عففدد 136للعقففار التففابع للملففك المسففمى �"تيسففير 

 مففتر مربففع، فففي اسففم السففيد محمففد104الكففائن بمقاطعففة العيايففدة، البالغففة مسففاحته 
الهللي، والمتكون من أرض بها بناية من طابق سفلي وطففابقين علففويين، وذلففك مففن

أجل إحدا ث وكالة تجارية جديدة لشركة ريضال بمقاطعة العيايدة.
               


