اململكة املغربية
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
نظارة اوقاف سال
مصلحة تسيري االمالك الوقفية

إعالن عن سمسرة كراء محالت حبسية بالخميسات
طبقا لمقتضيات مدونة االوقاف تعلن نظارة االوقاف بسال انها ستجري يوم الخميس  02يونيو  0202سمسرة
عمومية على الساعة  00صباحا بمقر مندوبية الشؤون االسالمية بالخميسات لكراء المحالت السكنية والتجارية االتيةː

الشقق السكنيةرت عت

العنوان

مبلغ غ غ غ غ غ غ غ غ ا غ غ غ غ غ غ غ غغال

مبل الضمان

0

5

شقة رقم  5بعمارة االوقاف باخلميسات

00520..د

00520..د

-

0

02

شقة رقم  5بعمارة االوقاف حرف ب تيفلت

00220..د

00220..د

-

السمسرة

مبل الغب ة

المحالت التجارية بالخميساترت عت

مبل الضمان

مبل الغب ة

مبلغ غ غ غ غ غ غ غ غ ا غ غ غ غ غ غ غ غغال

العنوان

الم م ب ن ممة 0220..د

0220..د

-

0220..د

-

السمسرة

0

0005

رق ممم  5جم موار مس ممن يبلم م بم م ا
وردة باخلميسات

0

0001

رقم 0جوار مسن احلم باخلميسات

0220..د

0

0001

رقم 0جوار مسن احلم باخلميسات

0220..د

0220..د

0

0001

رقم 0جوار مسن احلم باخلميسات

0220..د

0220..د

-

5

0000

جوار مسن الفرقان حب النصر باخلميسات

0520..د

0520..د

-

المحالت التجارية بسيدي عالل البحراويرت عت

العنوان

مبل ا ال السمسرة

مبل الضمان

مبل الغب ة

0

0020

رقم  0جوار مسن الرمحة بسي ي يبالل البحراوي 00220..د

00220..د

-

0

0020

رقم  0جوار مسن الرمحة بسي ي يبالل البحراوي 00220..د

00220..د

-

0

0000

رقم  0جوار مسن النصر بسي ي يبالل البحراوي 02220..د

02220..د

-

محالت تجارية باماكن متفرقةرت عت

العنوان

مبل ا ال السمسرة

حانوت رقم  0جوار مسن اوالد اشريفة ب يفلت 0220..د

0

0212

0

0001

حمل جوار مسن الرمحة بالرماين

3

1152

رقم  0جوار مسن اب ادريس جبمايبة الغوامل

مبل الضمان

مبل الغب ة

0220..د

-

02220..د

02220..د

-

052022د

052022د

اململكة املغربية
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
نظارة اوقاف سال
مصلحة تسيري االمالك الوقفية

وذلك وفقا للشروط التاليةː
 -1شروط خاصة بالمتعاقدين ː
بالنسبة لموظفي القطاع العموميː-1شهادة العمل ح يثة
-2بيان االل ام ي ضم راتبا يسمح للمشارك بكراء احملل املعروض يبلى السمسرة0
-3نسخ ني م البطاقة الو نية0
-0شهادة السكىن بالنسبة للراغبني يف كراء احملالت ال نارية0

-بالنسبة لموظفي القطاع الخاصː

-1شهادة العمل ح يثة مبني فيها مبلغ االجرة0
-2ال ام ضام مل ء الذمة مصادق يبليه 0
-3نسخ ني م البطاقة الو نية0
 -0شهادة السكىن بالنسبة للراغبني يف كراء احملالت ال نارية0

-بالنسبة للتجار والحرفيين واصحاب االعمال الحرةː

-1شهادة االخنراط او االن ماء الح القطايبات ال نارية او احلرفية او القطاع احلر0
-0ال ام ضام مل ء الذمة مصادق يبليه0
-0نسخ ني م البطاقة الو نية0
 -0شهادة السكىن بالنسبة للراغبني يف كراء احملالت ال نارية0

 -0شروط مرتبطة بالتعاقدː

 – 1أداء شهرا واح ا مسبق م مبلغ الكراء نق ا0
 – 2أداء شهرا واح ا م مبلغ الكراء  ،كضمانة يسرتدها املكرتي بع ال نازل يبلى احملل بصفة قانونية لألوقاف0
 -3املصادقة يبلى يبق الكراء داخل أجل  01سايبة حتت ا لة إلغاء ن ينة السمسرة0
 -4ال يقبل املطالبة بإرجاع أي مبلغ يبن ال نازل داخل ثالثة أشهر م تاريخ الكراء0
-5ادالء الراسية يبليه السمسرة بال ام ي عه فيه مبايل
-كراء احملل يبلى حال ه ويب م مطالبة االوقاف باصالحه او ربطه بشبكة املاء والكهرباء0

اململكة املغربية
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
نظارة اوقاف سال
مصلحة تسيري االمالك الوقفية

يب م اح اث أي تغيري يبلى معامل البناية اال باذن مسبق م اجلهة املخ صة بالوزارة0يب م اس غالل احملل فيما ي ناىف مع قيمنا االسالمية ومع االخالق العامة0 ان ظام املمثل القانوين للشركة اذا كان الراسية يبليه السمسمرة شخصما ايب باريما يف اداء الكمراء يف حالمة السمري العمادي للشمركة او يفحالة افالسها او تصفي ها قضا يا وب ع يل الكراء واد اء غبطة يف حالة رغب ه يف تغيري اسم الشركة اىل اسمم اخمر او تغيمري العقم مم
شخص معنوي اىل شخص ذايت0
و ال يسمح باملشاركة يف هذه السمسرة مل هو م ي لألوقاف,وجي يبل املشاركني اداء مبلغ املشاركة يف
السمسرة احمل د يف االيبالن ايباله كضمان للوفاء بن ينة السمسرة0
و لل يادة يف املعلومات ميك االتصال بنظارة األوقاف بسال – مصلحة تسيري األمالك الوقفية – أو بواسطة اهلاتف رقمم  25001011020000خمالل
األوقات اإلدارية0

