المملكح المغرتيح
وزارج األوقاف والشؤون اإلسالميح
نظارج أوقاف وجدج
مصلحح تسيير األمالك الىقفيح

إػــــــــــــــــــــــالن
يعمن ناظر أوقاف وجدة عن إجراء سمسرة عمومية وفقا ألحكام مدونة األوقاف و النصوص المتخذة لتطبيقيا

و ذلك يوم ال خميس  28مارس  2019عمى الساعة الحادية عشر صباحا ،بمقر المركب اإلداري والثقافي لألوقاف،

ساحة  3مارس شارع البكاي ليبيل ،قرب مسجد محمد السادس بوجدة ،لكراء المحالت الحبسية أسفمو عمى حاالتيا:
العدد الترتيبي لمممك

نوعــــــــــــــــــــــــو

2395

حانوت

عنوان المحل الحبسي

مبمغ افتتاح السمسرة بالدرىم

جوار مسجد اإليمان بوجدة

 650.00درهما

2440

حانوت رقم 4

جوار مسجد السمارة  1بوجدة

 600.00درهم

3312

مكتب رقم 13

قيسارية سيدي عبد الوهاب

 1000.00درهم

3447

ملعب القرب

جوار سوق العونية بوجدة

 1500.00درهم

2123

حانوت رقم 8

جوار مسجد عمر بن الخطاب بمركز لمريجة جرادة

 160.00درهما

2308

حانوت رقم 7

جوار مسجد ابراهيم الخليل أوالد غزيل لمريجة جرادة

 100.00درهم

2115

حانوت رقم 6

جوار مسجد اإلمام علي بالنعيمة

 350.00درهما

2756

حانوت رقم 6

جوار المسجد المركزي بعين الشعير

 220.00درهما

2909

حانوت رقم 3

جوار مسجد الفتح ببوعرفة

 510.00دراهم

2912

حانوت رقم 6

جوار مسجد الفتح ببوعرفة

 400.00درهم

ومن شروط السمسرة أيضا ما يمي :

 1ـ اإلدالء ببيان االلتزام بالنسبة لمموظف قبل الشروع في إجراء السمسرة .
 2ـ إحضار ضامن مميء الذمة بالنسبة لغير الموظف تقبمو النظارة.

 3ـ أداء صوائر السمسرة المحدد في مبمغ  %5من مبمغ السومة الكرائية.

 4ـ أداء مبمغ  1000.00درىم كضمانة المشاركة في السمسرة تؤدى نقدا يرجع لصاحبو في حالة عدم رسو السمسرة

عميو.

 5ـ أن يطمع كل مشارك مسبقا عمى المحل الذي سيعرض عمى السمسرة ويرغب في كرائو.
 6ـ اإلدالء بوكالة قانونية لمن يريد أن ينوب عن غيره .

 . 7بالنسبة لممعب القرب التزام الراسية عميو بجميع بنود كناش الشروط المعد في الموضوع.

 8ـ كل من رست عميو السمسرة ممزم بابرام عقد الكراء والمصادقة عميو واال تمغى نتيجة السمسرة وال حق لو في مطالبة
األوقاف بمقتضيات نتيجتيا وال باسترجاع مبمغ ضمانة المشاركة .

وعميو ،فمن كانت لو رغبة في ذلك فميحضر في اليوم والساعة المشار إلييما أعاله،

ومن أراد المزيد من اإليضاحات فميتصل بالنظارة أثناء أوقات العمل اإلدارية أو بواسطة الياتف 05-36-68-23-77:
والســـــــــــــــــــــــالم./.

المركة اإلداري والثقافً لألوقاف ساحح  3مارس شارع الثكاي لهثيل قرب مسجد محمد السادس – وجدج -
الهاتف .)+212(05.36.68.23.77 :الفاكس)+212( 05.36.68.26.09:
مىقغ الىزارج ػلى األنترنيتwww.islam-maroc.gov.ma :

