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/م 2441البث في تجديد أو تمديد عقد إيجار القطعة األرضية المنتمية للرسم العقاري عدد . 01
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 التجاري الحي المحمدي .
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بين الجماعة الحضرية لمراكش والمديرية الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية تعاون . 06
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النادي الملكي لكرة المضرب الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة مع . 24
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