اململكة املغربية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
نظارة أوقاف العرائش
اهلاتف 0539913231

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

تنهي نظارة أوقاف العرائش إىل علم العموم ،أهنا يف إطار أحكام الظهري الشريف رقم  1.09.236الصادر يف  8ربيع
األول  1431املوافق ل ( 23فرباير  )2010املتعلق مبدونة األوقاف ،وكذا النصوص املتخذة لتطبيقه ،ستجري مسسرة
عمومية علنية لكراء قطع أرضية حبسية ،برسم املوسم الفالحي  ، 2021/2020حسب البياانت اآلتية:
النيابة

إسم القطعة
كوشة اآلجور

سيدي دهسة اجلامع

اليماين

مساتة
زعرورة

بوعجاج
اجلامع
بوعجاج
احلساين
جنان ألواث
وما معه

مساحتها

مدة و نوع
االستغالل

حوايل 17آر

700,00

و  71س
حوايل  63آر
و 10س
حوايل  69آر
و  17س
حوايل  52آر
و  41س
حوايل  1ه

مبلض انطالق
السمسرة د/س

وقت و اتريخ
إعراء السمسرة

ست
سنوات
غري قابلة
للتجديد
لالستغالل
الفالحي

و 10آر
و  01س

فعلى كل راغب يف املشاركة يف هذه املزايدة:

1000,00
1200,00

1200,00

يوم االثنني 30
نونرب  2020على
الساعة احلادية
عشرة
و النصف صباحا

1200,00

1000,00

مبلض ضمان
املشاركة

مقر إعراء
السمسرة

األربعاء 02
دعنرب 2020
على الساعة
احلادية عشرة
و النصف صباحا

1500,00
1700,00

مركز سيدي
اليماين

1700,00

مقر النظارة
الكائن بشارع
 1500,00عالل بن عبد
هللا رقم 162
ابلعرائش

 -1احلضور شخصيا إىل عني املكان يف اليوم والساعة احملددين أعاله مصحواب ببطاقة التعريف الوطنية.
 -2اإلدالء بوكالة قانونية قبل افتتاح السمسرة ابلنسبة ملن ينوب عن غريه.
 -3إدالء كل من ميثل شخصا معنواي (شركة) ابلواثئق املتعلقة هبا وما يثبت أنه املمثل القانوين هلا.
 -4معاينة القطع احلبسية موضوع السمسرة مسبقا قبل املشاركة فيها.
 -5األداء املسـبق ملبلـض ضـمان الوفـاء اباللتـزام بنتيجـة السمســرة احملـدد أعـاله والـذي يرعـع لصـاحبه يف حالـة عــدم
رسو املزايدة عليه.
 -6يؤدي من رست عليه املزايدة مبلض السمسرة نقدا ،إضافة إىل واعب .%5
 -7ال يقبل يف السمسرة كل من هو مدين لألوقاف أو ال تتوفر فيه شروط املشاركة.
 -8ال تعترب نتيجة السمسرة هنائية إال بعد مصادقة وزارة األوقاف عليها.
وللمزيد من املعلومات يرعى االتصال مبصاحل النظارة مباشرة أو عرب اهلاتف املبني أعاله لالل أوقات العمل اإلدارية.
والس ـ ـ ـ ـ ــالم .

