
 (�عرض عقار لوجيستي� للكراء لفائدة املتعهدين الخواص (اللوجيستيكي� والناقل
 باملنطقة اللوجيستيكية زناتة (محطة الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية)  إعالن طلب العروض للكراء

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية

 �تودع طلبات املتعهدين املهتم

ملف  طريق  عن  العرض  بهذا 

أسفله)  محدد  هو  ك�   ) كامل 

أبريل   21  �االثن يوم  قبل 

2014 عىل الساعة الثالثة زواال، 
لتنمية  املغربية  الوكالة  �قر 

الكائن  اللوجيستيكية،  األنشطة 

 �بالحي اإلداري، شارع ماء العين

- أكدال الرباط - ( مديرية تنمية 

املناطق اللوجيستيكية).

الكراء  طلب  ملف  سحب  ¢كن 

املغربية  الوكالة  من  مبارشة 

اللوجيستيكية،  األنشطة  لتنمية 

عن  الطلب  تحت  إرساله  أو 

طريق الربيد االلكرتو¨. 

يتكون ملف طلب الكراء من: 

امللف اإلداري والتقني،  . 1  

2 . ملف الجدارة االئت�نية،  

3 . امللف التقني،  

4 . امللف املايل.  

¢كن مللفات الطلب:

�قر  وصل،  مقابل  تودع  •  أن 

لتنمية  املغربية  الوكالة 

األنشطة اللوجيستيكية،

الربيد  طريق  عن  ترسل  •  أن 

إىل  باالستالم  بإفادة  املضمون 

العنوان أسفله.

عند  اللجنة  لرئيس  تسليمها   •

اغالق  وقبل  االجت�ع  بداية 

التاريخ  يف  الطلبات  الئحة 

والساعة املحددة أعاله

سيتم تنظيم زيارة للموقع يوم الثالثاء 8 أبريل 2014، نقطة االلتقاء بع� املكان يف زناتة عىل الساعة العارشة صباحا.

للمزید من املعلومات، یرج ى االتصال 
بالوكالة املغربية لتنمية األنشطة 

اللوجيستيكية (مديرية تنمية املناطق 
اللوجيستيكية) الكائنة بالحي اإلداري، 

شارع ماء العين�، ص.ب. 4434 – 
الرباط - صومعة حسان

الهاتف: 212.537.679.104+
الفاكس: 212.537.679.130+

مستودعات من الجيل الجديد تقدم خصائص تتوافق واملعاي¿   •
الدولية:

ارتفاع حر ب 10,6 مرت؛ �

أرصفة تحميل كثيفة �عدل 1 لكل 1100 مرت مربع؛ �

نظام أوتوماتيÍ ضد الحرائق؛ �

فضاء مكاتب و مرافق اجت�عية لكل وحدة؛ �

عند  � مربع  طن/مرت   6,5) مربع  طن/مرت   5 األرضية  مقاومة 

أسفل الرفوف)؛

مواقف للعربات الثقيلة والخفيفة. �

قبل من  للـمـستـأجـريـن  مـعـروضـة  إضـافـيـة  خـدمـات   •
 SNTL- Immo وتهم:

حراسة وأمن املحيط والولوج إىل املوقع؛ �

تنظيف املناطق املشرتكة؛ �

بستنة املساحات الخرضاء؛ �

اإلنارة العمومية للطرق املشرتكة. �

إطار  يف  مربمجة  لوجيستيكية  منطقة  أكرب  داخل  Éوقع   •

�ساحة  اللوجيستيكية  للمحطات  الوطني  املخطط 
لللوجيستيك  مرجعيا  مركزا  تصبح  أن  املتوقع  من  323 هكتار 

املغربية.

الطرقية  املحاور  أهم  تقاطع  عند  اسرتاتيجي  جغرايف  موقع   •
الرئيسية والطريق السيار والسكك الحديدية وبالقرب من أكرب 

عىل  ربط  مع  الوطني  الصعيد  عىل  والتصدير  لالست¿اد  ميناء 

أعىل مستوى من الخدمة: ميناء الدار البيضاء--محطة زناتة.

تكاليف استغالل منخفضة بفضل سعر كراء تنافيس وÉوقع   •

عىل أقل من 2 كلم من بدال الطريق السيار بالنسبة ألنشطة 
التوزيع يف اتجاه أكرب حوض لالستهالك ولإلنتاج الصناعي عىل 

املستوى الوطني.

فرتة مجانية مدتها ثالثة (3) أشهر.  •

املراقبة  مجال  يف  املكان   �بع وإدارية  جمركية  خدمات   •
الفعالة وتلبية احتياجات املتعهدين. 

املتوسط    املدى  عىل  املتعهدين  أنشطة  تنمية  إمكانية   •
والطويل بنفس املوقع مع عروض عقارية لوجيستيكية أخرى 

األنشطة  لتنمية  املغربية  الوكالة  طرف  من  الدراسة  طور  يف 

اللوجيستيكية.

اللوجيستيكية،  والوسائل  للنقل  الوطنية  الرشكة  محطة  تشتمل 

األروجة  املتعددة  اللوجيستيكية  املنطقة  من  منجزة  مرحلة  أول 

لزناتة، عىل 000 96 مرت مربع للمخازن وميناء جاف ومركز أع�ل 

وموقف للشاحنات وللمركبات الخفيفة.

¢نح هذا العرض املزايا التنافسية التالية:

اللوجيستيكية  التنافسية  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف 

العام  لالتحاد   �التابع اللوجيستيك  ولجنة  النقل  فدرالية  مع  وبتنسيق 

اللوجيستيكية،  األنشطة  لتنمية  املغربية  الوكالة  تعلن  املغرب،  ملقاوالت 

عن فتح طلب العروض من أجـل ëك� املتعهدين الخواص من االستفادة 

من بنيات تحتية لوجيستيكية �نطقة زناتة (محطة الرشكة الوطنية للنقل 

والوسائل اللوجيستيكية).

�نطقة  الخواص  للمتعهدين  املوجه  نوعه  من  األول  العرض،  هذا  يضم 

اللوجيستيكية، 5 مخازن مساحة كل  الوطنية  تندرج ضمن االسرتاتيجية 

 5 إىل  لفرتة ëتد من 3  الكراء  إمكانية  منها 6.000 مرت مربع، مع  واحد 

سنوات، موزعة ك� بيل :

 •،�الجزء 1 : ثالث (3) مخازن للمتعهدين اللوجيستيكي

 • .�الجزء 2 : مخزن� (2) للمتعهدين الناقل

املواصفات  بنفس   �مخزن تفويت  الحقا  سيتم  املخازن  هاته  إىل  إضافة 

التوافق  يتم  معاي¿  وفق   Freight Forwarders الشحن  عمالء  لصالح 

عليها مع جمعية عمالء الشحن باملغرب.


