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 إعـالن عن إبداء اهتمام

 لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض

 باألعمال االجتماعية لنساء ورجال التربية والتكوين

 - الرابعالشطر  - بمراكشالقتناء شقق سكنية 
 

ستضع رهن إشارة  ااالجتماعية للتربية والتكوين أنه باألعمالتعلن مؤسسة محمد السادس للنهوض 

إلى غاية استيفاء جميع الشقق  2022 أكتوبر  10ابتداء من  مفتوحا للبيعمباشرا مكتبا منخرطيها 

 - الفاس يشارع عالل  - مراكشبمدينة تهم لفائد الذي أنجزته نامج السكنيلبر ل الشاغرة التابعة

في مجال التهيئة العمرانية والحماية  بمواصفات هندسية ومعمارية تراعي القوانين الجاري بها العمل

ومكاتب للدراسة واملراقبة التقنية ذات إشعاع الزالزل، تحت إشراف الشركة العامة العقارية  من

 وطني.

 

 :وزعة كالتاليمشقة  50وتهم هذه العملية 

 

 املحتويات العدد الفئة

 املساحة 

 باملتر مربع

الثمن املتوسط )*(

للبيع للمتر مربع 

 إلى من بالدرهم

F2 21 .70 62 صالون، غرفة، مطبخ، مرحاض، حمام، مصبنة 

6920 F3 17  ،93 78 .غرف، مطبخ، مرحاض، حمام، مصبنة  2صالون 

F4 12  ،117 106 غرف، مطبخ، مرحاض، حمام، مصبنة. 3صالون 

 )www.fm6education.ma.)للمزيد من املعلومات الرجاء االطالع على موقع املؤسسة :ملحوظة)*( 
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 :االستفادةشروط 
 

 املستوفون  بمختلف جهات اململكة في وجه نساء ورجال التعليم فتح باب االستفادةي 

 لشروط التالية:ل

ة سكنيالشاريع املولم يسبق لهم أن استفادوا من  رئيس يشخص ي لسكن  أن يكونوا غير مالكين  .1

 ؛أنجزتها املؤسسة بفاس والحسيمة

 .املؤسسةأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه  .2

 .الغرضعبر املنصة املعدة لهذا  2022أكتوبر  3ابتداء من القبلي  أن يقوموا بالتسجيل .3

 ملف الترشيح:

لفات لزوما، عبر العنوان االلكتروني املخصص لهذا الغرض املترسل 

410logements@fm6education.ma  (**) ،جوبا لدى مكتب و األصلية  على أن يتم إيداع امللفات

 .البيع بعين املكان

ويشترط لصحة عملية اإلرسال أن تتم من العنوان اإللكتروني الشخص ي للمترشح املعني )**( 

 ، وذلك تحت طائلة رفض أي طلب ال يحترم هذه الشكلية.التسجيل القبليباألمر واملبين في 

 لف من الوثائق التالية:امليتكون 

ستخرج من بوابة املؤسسة على شبكة تمأل و ت "1"نموذجال وفق) االستفادةاستمارة طلب  .1

 ؛(تحمل توقيع املنخرط www.fm6education.ma  االنترنيت

شهادة عدم ملكية السكن للمترشحين أو شهادة عدم الخضوع للضريبة الحضرية أو ضريبة  .2

   ؛على الصعيد الوطني أشهر( 3من  النظافة، مسلمة من املصالح املختصة حديثة التاريخ )أقل

التزام بعدم بيع أو تفويت العقار مع تصريح بالشرف بعدم ملكية السكن مصادق عليه من  .3

 االنترنيت(؛يستخرج من بوابة املؤسسة على شبكة  "2"طرف السلطات املحلية )وفق النموذج 

  :الغرضاملنصة املعدة لهذا عبر واختيار الشقق إيداع امللفات تحميل موعد  .4
 

    الموالي بصفة تلقائية. المترشحفي حالة تخلف المعني باألمر يحق للمؤسسة استقبال  هام جدا:

 :بيع الشققو  انتقاءمسطرة 

شريطة ، مبدأ أول قادم أول مستفيد بناء على باألولويةبيع الشقق انتقاء املستفيدين و سيتم  

السادس  الكائن باملركب السكني التابع ملؤسسة محمداملباشر مكتب البيع بامللف األصلي  إيداع

 وفق املراحل التالية:وذلك  ،بشارع عالل الفاس ي مراكش
 

mailto:410logements@fm6education.ma
http://www.fm6education.ma/
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عبر الرابط أسفله وتحميل موعد إيداع امللف  2022 أكتوبر 3ابتداء من التسجيل القبلي  .1

 األصلي واختيار الشقة؛

    https://apps.fm6education.ma/Marrakech/:رابط التسجيل القبلي        
 .العنوان االلكتروني املخصص لهذا الغرض عبرإرسال امللف  .2

لدى  ةمباشر  ،2022 أكتوبر  10ابتداء من  املستوفية لجميع الشروطتودع امللفات األصلية  .3

)وفق النموذج  وصل باالستالم مقابلبمقر املشروع  املوعد املحدد سلفا، حسب مكتب البيع

 " يستخرج من بوابة املؤسسة على شبكة االنترنيت(؛3"

ودعةمباشرة بعد  .4
ُ
االطالع على الشقق الشاغرة املعروضة للبيع ، يتم املصادقة على امللفات امل

 .واختيار الشقة والتي سيتم تحيينها يوميا بعين املكان

يتسلم املعني باألمر من طرف مكتب البيع وصل تعيين الشاغرة، بعد تحديد واختيار الشقة  .5

 %3في واملحدد تسبيق الألداء  تاريخ تعيين الشقة،من ( يوما 20عشرين ) أجليتضمن الشقة 

أو االدالء بما بالحساب البنكي املفتوح لهذا الغرض باسم املشروع  ،للبيع اإلجماليمن الثمن 

وفي . يفيد املوافقة املبدئية إلحدى مؤسسات التمويل التشاركي على تمويل عملية االقتناء

بمترشحين جدد وفق  معنيين باألمر وتعويضهاملطلب حالة انصرام هذا األجل يتم إسقاط 

 ؛نفس الشروط

، تحت إشراف من طرف املوثقين املعتمدين -عند االقتضاء - عد الوعد بالبيو إعداد عق .6

موضوع البيع،  ةتضمن البيانات املتعلقة باملستفيد والشق، تمصالح الشركة العامة العقارية

 آجال استكمال مسطرة البيع؛وثمن التفويت وكذا 

الستكمال  الذاتي ، أو التمويلو التمويالت التشاركيةأ ةض البنكيو اكتتاب القر  إتمام عملية .7

وفي حالة انصرام هذا األجل  أداء التسبيقتاريخ من  يوم 45وذلك داخل أجل  ثمن االقتناء

 ؛ بمترشحين جدد وفق نقس الشروطاملعنيين باألمر وتعويضهم طلب يتم إسقاط 

لغ الكامل ببامل هم، وذلك بعد توصليناملعتمد ينللبيع، من طرف املوثق ةد النهائيو إعداد العق .8

 إلتمام عملية التفويت؛

بعد إتمام إجراءات تسجيل وتحفيظ الرسوم العقارية  ،م الشقق لفائدة املستفيدينيتسل .9

 .لدى اإلدارات املعنية ينمن طرف املوثق
 

 تحفظات قانونية:

الغير داخل أجل ال يقل  إلىتفويتها أو نقل ملكيتها  ،الشققيمنع على املستفيدين من اقتناء  .1

 ، تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات القانونية التي يسمح بها القانون؛سنوات 5 عن

https://apps.fm6education.ma/Marrakech/


4 

 

عدم صحة املعطيات أو  تبو ثتحتفظ املؤسسة بحقها في اتخاذ التدابير املناسبة في حالة  .2

 ؛الترشيح البيانات التي تتضمنها الوثائق املدلى بها في ملفات

 .بين املترشحين هااستبدال تغيير الشقق او ال يمكن .3

 

 بمراكشبالوحدة االدارية الجهوية  للمزيد من املعلومات، املرجو ربط االتصال

 www.fm6education.ma املؤسسةأو زيارة موقع  080.200.8090على الرقم :  االتصالأو بمركز 

 مراكش. -شارع عالل الفاس ي -عنوان مكتب البيع: املركب السكني التابع ملؤسسة محمد السادس
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