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 02دوسيير الموقع

تقوم إسباسوربتأجير أفضل األراضي
الّتجارية المجّه زة ,واّلتي تتناسب مع
مختلف متطّلبات األعمال الّتجارية
واألنشطة اإلستثمارية.إجمالي المساحة
يبلغ  71.993م.م وتبعد بأقل من  5كلم
عن مطار مالقا الّدولي.تنقسم األراضي
إىل عّدة مساحات مسّيجة ومكاتب
مخازن
إىل
باإلضافة
مجّه زة,
لوجيستيكية ضخمة مزّو دة بخدمة
المراقبة وخدمة الزبائن عىل مدار
24ساعة.
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بفضل الّش راكة التي تجمع إسباسور
للعقارات وشركة إسباسورالعالمية تّم
القيام بتنفيذ مشاريع ضخمة في عّدة
مجاالت مثل  :المجال االستثماري
اللوجستي والّص ناعي والّتجاري.
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 03المواصفات والخصائص
أراضي لإلستثمار الّت جاري
تقع األراضي بالمنطقة الصناعية,وهي مخّص صة لإلستثمار واإلستخدام التجاري,
وتنقسم ألربع مساحات مستقّلة ومسّيجة,ثالثة منها معّبدة.
تتوّف ر أيضا عىل مخزنين لوجستيكّيين ضخمين ,مزّو دين بعّدة مداخل أو أبواب.
نقوم بتوفيرمختلف الخدمات األساسية مثل :الّص يانة وإمدادات الماء والكهرباء
واإلشارات التوضيحية وخدمة الّزبائن والمراقبة بالفيديو عىل مدار 24
ساعة،كذلك نوّف ر خدمة االتصال المباشر بمركزنا.

الموقع
تقع األراضي في منطقة الفيكا دي تشوريانا بمالقا,عىل بعد  5دقائق من مطار
مالقا الّدولي.
يتمّيز الموقع باإلستراتيجية والعملّية وهو مايجعل من هذه األراضي اإلختياراألمثل
للّش ركات التي تبحث عن أراضي ممّيزة تتماشى مع مختلف المجاالت
اإلستثمارية الّتجارية.كما أّنها مزّو دة بكّل الّتجهيزات والّض مانات الّالزمة,وتتمّيز عن
غيرها بكونها قريبة جدا سواء من مطارمالقا أو وسط المدينة ومرافق أخرى حيوية
بالمنطقة.

 04المساحة
تمتّد مساحة األراضي المذكورة ل  71.993,30م.م المساحة
المبنّية منها  8.747م.م ,وتتوّزع كالتالي :مخزنين صناعيين
وأربع مكاتب.
مساحة المخزن -رقم - 1هي  4.820م.م ,والمخزن -رقم -2
 3.472م.م.
كّل األراضي تتوّف رعىل التصاريح الّالزمة لتخزين الّس يارات
والشاحنات والمعّدات أواآلالت الثقيلة.وكذلك التصاريح
الالزمة لبيع وعرض مختلف البضائع.كما أّنها مجّه زة لتخزين
جّل أنواع المواّد الغير مضّرة أوالّس اّم ة.
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العمالء
حاليا,تستفيد عّدة شركات عالمية من هذه األراضي اإلستثمارية ومن
الخدمات المتكاملة التي توّف رها.معظم هذه الّش ركات تتخّص ص في
مجال تأجير الّس ّيارات وقطاع الّنقل واللوجستيك
ّف
نزّو د كّل العمالء بخدمة الّص يانة والمراقبة المستمّرة.كما نو ركّل مايلزم
لتلبية مختلف احتياجات الّزبائن ،مثل :منطقة مخّص صة لغسل
الّس يارات ومحّط ة بنزين وورشتين ميكانيكيتين مجّه زتين
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 العمالء05
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 07الخدمات

03
كّل األراضي مسّيجة
ومحمّية,وتوّف ر إمكانية
الّدخول عبر خدمة
الّتحّكم عن بعد ,التي
تحتاج لتصريح مسبق.
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تتوّف ر األراضي عىل
إشارات وعالمات
إرشادية واضحة
لتسهيل التنّق ل
وتحديد مختلف
المرافق.
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الّص يانة :نحرص وبشّدة
عىل نظافة منشآتنا مع
ضمان اإلشراف
والمراقبة من طرف
موّظ فينا بصورة
مستمّرة.
كما نقوم بتوفير الكهرباء
وإمدادات المياه.
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تتجىل مهنيتنا ومثابرتنا ,في العمل بكّل تفان وجّد ,مع
اإلهتمام بأدّق الّتفاصيل المتعّّلقة باألراضي،وذلك
بهدف تقديم خدمات ممّيزة تّتسم بأعىل معايير
الجودة.
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06
الّتواصل المباشر معنا:
المكتب المركزي إلسباسور
يقع في نفس المنطقة
المشار إليها سابقا,وهو ما
يمنحنا فرصة الّتواصل
المباشر مع الّزبائن دون
الحاجة ألّي وسيط.نعمل بجّد
وتفان لتقديم أعىل معايير
الجودة والعملية ,لذلك يسّرنا
دائما استقبالكم والّرّد عىل
كّل أسئلتكم وطلباتكم.
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المراقبة بالفيديو:
نقوم بتوفيرالمراقبة
في مختلف
المناطق,سواءا في
المكاتب أو في
باقي المناطق
الخارجية.

خدمة العمالء عىل مدار
 24ساعة :في حالة
وقوع أي حادث ،يمكنكم
االتصال بنا في أي وقت
وسنقوم بحّل المشكل
عىل وجه الّس رعة.

المطار الّد ولي
مطار بابلو بيكاسو هو أهّم ثالث مطارعىل الّص عيد الوطني ,في إسبانيا ,وذلك من حيث
عدد المسافرين الذي يفوق  18مليون ونصف مسافر.ويعّد قربه وسهولة الوصول إليه من
منطقة األراضي اإلستثمارية من أهّم عوامل نجاحنا ونجاح الشركات التي تعمل معنا.

 09للمزيد من المعلومات
العنوان
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التزامنا
ا ل م ت ج ّد د ا ّت ج ا ه
ع م ال ئ ن ا ي ح ّث ن ا
ع ىل ا ل ع م ل ب ج ّد
و ا ل ّت ف ّو ق د ا ئ م ا !
ن و ّف ر ل ك م أ ف ض ل
المواقع
والخدمات
لضمان نجاح
مشاريعكم.
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نتحّدث لغتك
WE SPEAK YOUR LENGUAGE
ON PARLE VOTRE LANGUE
نحن نتحدث عن طولك

