المملكة المغربية

و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
نظارة أوقاف الدار اليبضاء

مصلحة تسيير األمالك الوقفية

اعالن عن إجراء سمسرة عموميـــــــــــــة

تعلن نظارة األوقاف بالدار البيضاء ،أنها ستجري على الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االربعاء  03يوليوز 2019
سمسرة عمومية بمقرها الكائن بالمركب اإلداري والثقافي محمد السادس زاوية شارع استندال وزنقة العربي الدغمي حي النجد
المعاريف إلكراء بعض المحالت الحبسية وذلك وفق البرنامج التـالـي:
ضمانة المشاركة
مبلغ انطالق السمسرة
العنـــــــــــــــــــــوان
ر.ت
182

الشقة رقم  17ب عمارة  261طابق  4شارع عبد المومن

3.000,00

 10.000,00درهم ضمانة
وغبطة  40.000,00درهم

الحمام الحبسي جوار مسجد ارض الرمل دوار القواسم بوسكورة
3003
عمالة عين الشق
30.000,00
المكتب رقم 22الطابق  3برج  20شارع الجيش الملكي وزنقة محمد
7.000,00
1046
كمال المركب التجاري
20.000,00
4.000,00
 1043رقم  30طابق  4عمارة  48زنقة ستراسبورغ أمالك وصية بناني
3.000,00
700,00
 1329الحانوت رقم  7جوار مسجد التوفيق بالهراويين سيدي عثمان
10.000,00
1.700,00
 1291رقم  1جوار مسجد االسراء الرحمة  1أمالك عين الشق
10.000,00
1.400,00
 1133رقم  14جوار مسجد الرحمان بحي السالمة  3ابن امسيك
10.000,00
1.400,00
 1134رقم  15جوار مسجد الرحمان بحي السالمة  3ابن امسيك
3.000,00
500,00
 1137رقم  12جوار مسجد عمر بن الخطاب ابن امسيك
5.000,00
1.000,00
 1141رقم  9جوار مسجد عمر بن الخطاب ابن امسيك
3.000,00
700,00
 1145رقم  11جوار مسجد عمر بن الخطاب حي السدري ابن امسيك
15.000,00
3.750,00
 1216الحانوت رقم  3جوار مسجد عمر بن الخطاب حي الفتح  1المحمدية
5.000,00
850,00
 1218الحانوت رقم  1جوار مسجد الحمد بالمحمدية
3.000,00
900,00
 1220الحانوت رقم  3جوار مسجد الحمد المحمدية
3.000,00
1.050,00
 1221الحانوت رقم  1جوار مسجد عين تكي المحمدية
3.000,00
900,00
 1222الحانوت رقم  2جوار مسجد عين تكي المحمدية
3.000,00
500,00
 1223الحانوت رقم  3جوار مسجد عين تكي المحمدية
10.000,00
1.500,00
 1231الحانوت رقم  3جوار مسجد الحسنى المحمدية
وعلى كل راغب في المشاركة أن يلتزم بما يلـي:
* الحضور في التاريخ والمكان المحددين أعاله على أن يكون الحضور قبل الوقت بساعة على األقل للتسجيل في
الئحة المشاركين وتقديم ضمانة المشاركة.
* تسليم ضمانة المشاركة نقدا أو بواسطــة شيــك في اسم المشارك.
* كل من رست عليه السمسرة يؤدي مبلغ شهر كتسبيق وشهر على وجه الضمانة وواجب  %5من المبلغ الذي
رست به السمســـرة و.
* قبول الراسية عليه السمسرة اكتراء المحل على حاله وعدم المساس بحرمـة المسجد بالنسبة للمحالت
المجـــــاورة للمسجد وعدم إزعاج المصلين أو مزاولة أي تجارة أو حرفة من شأنها أن تسيء إلى ممارسة الشعائر
الدينية ورواد المسجد.
* عدم تأسيس أي أصل تجاري من طرف الراسية عليه،ألن األمالك الحبسية ال تؤسس عليها أصول تجارية.
* لـن تقبل مشـاركــة كـل مديــن لألوقاف.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالنظارة خالل أوقات العمل مباشرة أو بواسطة الهاتف رقم:
. 05.22/31.03.56
6.500,00

20.000,00

العنوان  :المركب اإلداري و الثقافي لألوقاف محمد السادس بالدار البيضاء زاوية شارع استندال وزنقة العربي الدغمي حي النجد المعاريف
الهاتف  /الفاكس )+212( 05.22.31.03.56 :موقع الوزارة على االنترنيتwww.islam-maroc.ma :

