مملكة المغربية
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
نظارة االوقاف بسال
مصلحة تسيير االمالك الوقفية
إعالن عن سمسرة كراء محالت حبسية بعمارة السعادة بالرباط
يوم الخميس  12فبراير  – 1122على الساعة – 21.31
بمقر نظارة االوقاف بسال

علن ناظر األوقاف بسال  ،إلى علم كافة العموم  ،أنه ستجري سمسرة عمومية علنية يومه الخميس  12فبراير  1122على الساعة العاشرة والنصف صباحا ،بمقر نظارة االوقاف بسال وذل

قا للضوابط الحبسية الجاري بها العمل مع احترام الشروط التالية :

 – 1أداء شهرا واحدا مسبق من مبلغ الكراء نقدا.
 – 2أداء شهرا واحدا من مبلغ الكراء  ،كضمانة يسرتدها املكرتي بعد التنازل على احملل بصفة قانونية لألوقاف.
 -3املصادقة على عقد الكراء داخل أجل  84ساعة حتت طائلة إلغاء نتيجة السمسرة.
 -8ال يقبل املطالبة بإرجاع أي مبلغ عند التنازل داخل ثالثة أشهر من تاريخ الكراء.
-5ادالء الراسية عليه السمسرة بالتزام يتعهد فيه مبايلي
كراء احملل على حالته وعدم مطالبة االوقاف باصالحه او ربطه بشبكة املاء والكهرباء.عدم احداث أي تغيري على معامل البناية اال باذن مسبق من اجلهة املختصة بالوزارة.عدم استغالل احملل فيما يتناىف مع قيمنا االسالمية ومع االخالق العامة. انتظام املمثل القانوين للشركة اذا كان الراسية عليه السمسررة شخصرا اعتباريرا د اداء الكرراء د حالرة السرري العرادي للشرركة او دحالة افالسها او تصفيتها قضائيا وبتعديل الكراء واداء غبطة د حالة رغبته د تغيري اسم الشركة اىل اسرم اخرر او تغيرري العقرد مرن
شخص معنوي اىل شخص ذايت.
و ال يسمح باملشاركة د هذه السمسرة ملن هو مدين لألوقاف,وجيب علي املشاركني اداء مبلغ املشاركة د
السمسرة احملدد د االعالن اعاله كضمان للوفاء بنتيجة السمسرة.

و للزيادة د املعلومات ميكن االتصال بنظارة األوقاف بسال – مصلحة تسيري األمالك الوقفية – أو بواسطة اهلاتف رقرم  75.38.84.71.21خرالل
األوقات اإلدارية.

المحالت المعروضة على السمسرة العمومية
بعمارة السعادة بالرباط
رت عت

العنوان

مبلغ غغط ان غ غغال

مبل غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغط مبلط الغب ة

السمسرة

الضمان

1

583

الشقة رقم  514بعمارة السعادة بالرباط

0777...د

0777...
د

-

2

540

الشقة رقم  531بعمارة السعادة بالرباط

0577...د

0577...
د

-

3

548

الشقة رقم  532بعمارة السعادة بالرباط

0777...د

0777...
د

-

