المملكة المغربية
وزارة اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية
نظارة أوقاف صفرو
مصلحة اﻻستثمار والمحافظة
على اﻷوقاف

* إعﻼن عن

سمسرة معاوضة *

تعلن نظ ارة أوق اف ص فرو ع ن البي ع ب المزاد العلن ي لح ق الرقب ة والح ق العرف ي المنش إ لفائ دة الغي ر عل ى اﻷم ﻼك
الحبسية المسطرة في الجدول أسفله ،وف ق مدون ة اﻷوق اف والنص وص المتخ ذة لتطبيقه ا خصوص ا الم ادة  106منه ا ،وذل ك
يوم اﻻثنين  22يوليوز  2019على الساعة  11صباحا بمقر ها الكائن ب  1درب الميتر صفرو :
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مبلغ انطﻼق السمسرة بالدرهم

ورثة طامو بنت عبد حوالة حبس ية عدد  392.990,00درهم لمس احة
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حوالة حبس ية عدد  1.650.000,00درهم لمساحة
 219ص ح ي ف ة العقار كاملة
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 22يوليوز 2019

عبد العزيز خالد

حوالة حبس ية عدد  834.600,00درهم لمساحة
 538ص ح ي ف ة العقار كاملة
392

 22يوليوز2019

 22يوليوز 2019

فعلى كل من يرغب في المشاركة في هذه السمسرة أن يحضر في الوقت والمكان المحددين أعﻼه ،مع اﻹشارة إلى
أنه ﻻتقبل زيادة أي مشارك لم يدفع لرئيس اللجنة ضمانة المشاركة المحددة في نسبة  %10وصوائر السمسرة المحددة
في نسبة %3من قيمة انطﻼق السمسرة ،كما ﻻتقبل المشاركة باسم الغير دون اﻹدﻻء لرئيس اللجنة بأصل الوكالة القانونية
وتسليمه نسخة منها أو بما يثبت هذا التوكيل.
 يؤدي الراسية عليه السمسرة مبلغ  %10من القيمة التي رست بها عليه مع إضافة واجب  % 3لقاء صوائرهامن نفس القيمة.
 لن تعتبر هذه المعاوضة نهائية إﻻ بعد مصادقة وزارة اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية عليهاوللمزيد من المعلومات يمكن لكل من يهمه اﻷمر اﻻتصال مباشرة بالنظارة أو بواسطة الهاتف رقم :
 05.35.66.00.29وذلك خﻼل أوقات العمل اﻹدارية .

