المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
نظارة أوقاف العرائش
مصلحة تسيير األمالك الوقفية

إعـــــــــــــــــــــــــــالن
ذًُٓ َظارج أٔقاف انعزائش إنى عهى انعًٕو ،أَٓا فً إطار أدكاو انظٍٓز انشزٌف رقى
 692990.1انصادر فً  8رتٍع األٔل  63.6انًٕافق ل ( 0.فثزاٌز  )0262انًرعهق تًذَٔح
األٔقاف ٔ ،كذا انُصٕص انًرخذج نرطثٍقّ ،سرجزي سًسزج عًٕيٍح عهٍُح نكزاء قطع أرضٍح دثسٍح
فالدٍح ،عه المىسم الفالحي  9191/9102و ذلك ،دسة انثزَايج انرانً:
إسم القطعة
و موقعها

مدة و نوع
مساحته

عياشة
سماتة-
زعرورة

جنان
المهٌاوي ذات
رقم الضم
3131

 10هـ
و  66آر
و 66س

بوطوٌل ذات
رقم الضم
871

 1هـ
و  93آر
و  30س

ولجة الرمان
ذات رقم
الضم 911

 10هـ
و  18آر
و  81س

دهسة المقاتل

حوالً
 01آر
و91س

االستغالل

مبلغ انطالق

السمسرة

السمسرة د/س

ست سنوات غٌر
60011511
قابلة للتجدٌد،
لالستغالل الفالحً
ست سنوات قابلة
للتجدٌد لالستغالل
الفالحً على
أساس الغرس
ست سنوات قابلة
للتجدٌد لالستغالل
الفالحً على
أساس الغرس

وقت و تاريخ إجراء

00111511

مكان إجراء
السمسرة

المشاركة

80111511
الثالثاء  13أكتوبر
 ،9139على
الساعة الحادٌة
عشرة و النصف
صباحا

مركز عٌاشة

70111511

ست سنوات قابلة
للتجدٌد ،لالستغالل
90111511
الفالحً على
أساس الغرس

مبلغ ضمان

60011511

80011511
األربعاء  19أكتوبر
 ،9139على
الساعة الحادٌة
عشرة و النصف
صباحا

مركز تاولة

10111511

فعهى كم راغة فً انًشاركح فً ْذِ انًشاٌذج:
 -6انذضٕر شخصٍا إنى عٍٍ انًكاٌ فً انٍٕو ٔ انساعح انًذذدٌٍ أعالِ يصذٕتا تثطاقح
انرعزٌف انٕطٍُح.
 -0اإلدالء تٕكانح قإٍََح قثم افرراح انسًسزج تانُسثح نًٍ ٌُٕب عٍ غٍزِ.
 -.إدالء كم يٍ ًٌثم شخصا يعٌُٕا (شزكح) تانٕثائق انًرعهقح تٓا ٔيا ٌثثد أَّ انًًثم انقإًََ نٓا.

 -4معاينت القطعت الحبسيت مىضىع السمسرة مسبقا قبل المشاركت فيها.
 -5األداء انًسثق نًثهغ ضًاٌ انٕفاء تاإلنرشاو تُرٍجح انسًسزج انًذذد أعالِ ٔ انذي ٌزجع
نصادثّ فً دانح عذو رسٕ انًشاٌذج عهٍّ.
ٌ -1ؤدي يٍ رسد عهٍّ انًشاٌذج يثهغ انسًسزج َقذا ،إضافح إنى ٔاجة  %5يقاتم صٕائزْا.
 -7ال ٌقثم فً انسًسزج كم يٍ ْٕ يذٌٍ نألٔقاف أٔ ال ذرٕفز فٍّ شزٔط انًشاركح فٍٓا.
 -8ال ذعرثز َرٍجح انسًسزج َٓائٍح إال تعذ يصادقح ٔسارج األٔقاف عهٍٓا.

ٔ نهًشٌذ يٍ انًعهٕياخ ٌزجى االذصال تًصانخ انُظارج يثاشزج أٔ عثز انٓاذف انًثٍٍ أسفهّ خالل
و الســـــــــــــــــــــــالم
أٔقاخ انعًم اإلدارٌح.
شارع عالل بن عبد هللا رقم  162العرائش – الهاتف  /0331113231:الفاكس0331113231 :
موقع األنترنيتwww.habous.gov.ma:

()+212

