المملكة المغربية
وزارة الوقاف و الشؤون السلمية
نظارة أوقاف آسفي

إعلن عن سمسرة عمومية
تنهي نظارة الوقاف بآسفي إلى علم العموم ،أنها ستجرى سمسرة عمومية علنية لكراء محلت حبسية ،وذلك
يوم الخميس  21فبراير  2019على الساعة العاشرة صباحا) (10:00بمقر النظارة حسب الجدول التي :
رات

نوع
الملك

رقمه
بالسجل

عنــــــــــــوانه

مبلغ انطلق السمسرة

مبلغ ضمان المشاركة

1

دكان

1250

رقم  08زنقة بن خليفة حي بياضة

 200,00درهم

 500,00درهم

2

دكان

1544

رقم  14الزنقة  24قرية الشمس العليا

 300,00درهم

 500,00درهم

3

دكان

1604

رقم  13جوار مسجد الخلص سبت جزولة

 500,00درهم

 700,00درهم

4

دكان

1644

رقم  1جوار مسجد سعيدة حي سعيدة

 830,00درهم

 1000,00درهم

5

دكان

1666

رقم  41جوار مسجد عثمان بن عفان

 1.400,00درهم

 1.500,00درهم

6

دكان

1681

رقم  2جوار مسجد طه الحي الداري سبت جزولة

 200,00درهم

 500,00درهم

7

دكان

1682

رقم  3جوار مسجد طه الحي الداري سبت جزولة

 200,00درهم

 500,00درهم

8

دكان

1686

رقم  7جوار مسجد طه الحي الداري سبت جزولة

 200,00درهم

 500,00درهم

9

دكان

1777

رقم  2جوار مسجد الزبير بن العوام تجزئة الوئام

 930,00درهم

 1000,00درهم

10

دكان

1838

رقم  1حوار مسجد عبيدة بن الجراح

 600,00درهم

 1000,00درهم

11

دكان

1839

رقم  2جوار مسجد عبيدة بن الجراح

 600,00درهم

 1000,00درهم

12

دكان

1840

رقم  3حوار مسجد عبيدة بن الجراح

 600,00درهم

 1000,00درهم

13

دكان

1841

رقم  4حوار مسجد عبيدة بن الجراح

 600,00درهم

 1000,00درهم

14

دكان

1842

جوار مسجد سانية زين العابدين

 400,00درهم

 600,00درهم

15

دار

128

جوار مسجد عزيب الدرعي

 1.700,00درهم

 2.000,00درهم

16

شقة

271

رقم  4تجزئة الكتبية حي سيدي عبد الكريم

 1.200,00درهم

 2.000,00درهم

17

بيت

728

زنقة الجامع حي سيدي عبد الكريم

 350,00درهم

 500,00درهم

18

دويرة

556

رقم  3زنقة المغواري جوار مسجد عبدالجبار

 400,00درهم

 600,00درهم

فعلى كل راغب في المشاركة في هذه السمسرة أن يلتزم بمايلي :
 - 1الحضورشخصيا إلى عين المكان بنصف ساعة قبل الوقت المحدد أعله ،مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنيnnة و 3
نسخ منها مشهود بمطابقتها للصل أو الدلء بوكالة قانونية لمن ينوب عن غيره.
 -2أن ليكون مدينا للوقاف .
 -3معاينة المحل الذي سيعرض على السمسرة مسبقا .
 - 4أداء مبلغ ضمان المشاركة المشار إليه في الجدول أعله نقدا ،أو بواسnnطة شnnيك مضnnمون فnnي اسnnم المشnnارك
ويرجع إليه في حالة عدم رسو السمسرة عليه.
 - 5أداء الراسية عليه السمسرة شهركراء على وجه التسبيق وشهر كراء على وجه الضمانة ،بالضافة إلـى
 % 5من مبلغ الكراء برسم مصاريف السمسرة مع تحمل صائر تسجيل العقد.
- 6اللتزام بإبرام عقد الكراء والمصادقة عليه بالنسبة لمن رست عليه السمسرة ،وذلك في أجل أقصاه
) ( 48ساعة ،وإل تلغى نتيجة السمسرة ولحق له في المطالبة باسترجاع مبلغ ضمان المشاركة في السمسرة .
- 7الnnتزام الراسnnية عليnnه السمسnnرة بكnnراء المحnnل علnnى حnnnالته)بعض المحلت لتتnnوفر علnnى الربnnط بشnnبكة المnnاء
والكهرباء( ،والتزامه بعدم مزاولة أنشطة من شأنها الساءة لحرمة المسجد والجيران .

وللمزيد من المعلومات يرجى التصال بالنظارة مباشرة أو بواسطة الهاتف على الرقم:
 05-24-62-31-49وذلك خلل الوقات الدارية.
 .(+212) 0524.62.31.49الفاكس(+212) 0524.62.31.49 :

شارع المدينة المنورة المدينة الجديدة – آسفي )المغرب(  -الهاتف:
: www.habous.gov.maموقع الوزارة على النترنيت

