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هشاط الجطسِص
ثطسِص زِت الظػام الجضائصي غبص مّواء غوابة

أ
فُ إظار ثٍجٌّات مػالُ السّس وزِص الشغال الػمٍمّة و الوكل فّما ِجػلق بثشجّع اإلهجاج المدلُ والجطسِص
رارج المدصولات  ،غمست مؤسسة مّواء غوابة إلَ ثكسِم جمّع الجسٌّالت الالزمة لشصكة ، PROLIPOS
أ
الشصكة المجزططة فُ إهجاج الغشِة الزاضة بالسجٌالك البشصي ،و الجُ شصغت فُ ثطسِص موججاثٌا غبص
مّواء غوابة.
أ
بالفػل ,كمّات مػجبصة من مادة الضِت مػباة فُ خاوِات ثم ثطسِصًا غبص مّواء غوابة.
أ
أ
كسفػة ا ولَ من مجمٍع  1400خاوِة  293 ،خاوِة ثم إرسالٌا فُ اخسن الظصوف غبص ارضفة مّواء غوابة
أ
أ
بجارِذ  11اوت  2016من لبل واخس من رواد الوكل البدصي للداوِات فُ الػالم و واخس من اًم المجػاملّن
أ
اللجطادِّن بمّواء غوابة ال وًٍ "  "CMA CGMو سججٍاضل ًشى الػملّة فُ شكل دفػات إلَ غاِة هٌاِة
السوة الدالّة.
اسجفادت شصكة  PROLIPOSمن الجسٌّالت الجُ لسمجٌا مؤسسة مّواء غوابة و إدارة الجمارك لجطسِص
الموجٍجات رارج المدصولات و الجُ اثزشت ظبكا لجػلّمات السلعات الػمٍمّة الزاضة بجفػّل و ثعٍِص
الطادرات رارج لعاع المدصولات
و أ
فُ ًشا السّاق ،ثم موح مػاملة راضة لٌشا الوشاط (اسجدساث ر اق ارضص للسلع ,ثبسّط اإلجصاءات
المّوائّة  ,ثزطّص وسائل مواسبة لشدن السفن  ,ثعبّق رطم ًام غلَ مزجلف الزسمات الججارِة ,
ثزطّص موعكة ثزضِن اموة...الذ).
ًشا كما رططت مؤسسة مّواء غوابة مك جبا راضا لسجكبال وثٍجّي ا لمجػاملّن اللجطادِّن المػوّّن
بوشاط الجطسِص رارج المدصولات إلظالغٌم غلَ كل الجسٌّالت المكسمة فُ ًشا المجال من ظصف مؤسسة
مّواء غوابة و إدارة الجمارك.
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