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مهمتنا هي تحسين تجارتكم.

م ت إ هي شركة خدمات تقوم بشحن البضائع
نقوم باإلستيراد .عبر البر البحر ،والجو
والتصدير إلى بلدان البحر األبيض المتوسط
بطبيعة الحال ندرس كل .وإفريقيا الغربية
نقدم لكم الخبرات .اإلحتماالت للنقل عبر العالم
بهدف تحسين البحري في مجال النقل المشتركة
طموحنا األول هو أن نصبح .بضائعكم توصيل
شريكا موثوق به لتجارتكم لتبادل البضائع

النقل البحري:
تنظيم النقل البحري هو نشاطنا الرئيسي ،نعمل بالشراكة وبكل استقاللية مع شركات
مقدم دقيق جدا عرض عالمي للخدمة نطور بالتالي ،النقل البحري في كل أنحاء العالم.
اكتسبت الشركة م ت إ من خالل تجربتها ِخبرات .قوية خدمات لوجستية من خالل
.حاويات الشحن عبر متعددة فيما يخص النقل البحري
اختيار الشريك البحري ،تنظيم سير البضائع قبل الصعود ،تضبيط وتحسين الحمولة
ضمان النقل البحري األنسب وتنسيق الشاحنات ،كلها معطيات مهمة حسب المرسل إليه،
ليس تجبرنا أن نعرف وأن نبرع هذه الميزات .في أفضل الظروف لضمان نقل بضائعكم
صلة بالجوانب الوثائقية التي
فقط في المراحل المختلفة المتعلقة بالنقل ،بل أيضا كل ما له ِ
.المسؤوليات القانونية ِل ُمختلفي أصحاب المصلحة لها تأثير مباشر على

النقل البري:
لتسليمتكم ،خدماتنا ال مهنة م ت إ هي جلب أقصى قدر من القيمة المضافة
مكاسب رأس مالنا متمركزة .تقتصر على النقل من النقطة ألف إلى النقطة باء
المستخدمة لحل المشاكل اللوجستية وفي الحلول المبتكرة إدارة السجالت في
بل أيضا الطريق على مراقبة نشاط فريقنا ال تقتصر ِخبرات المتعلقة بزبائننا.
تدفق بضائعكم للشحنات الخاصة بكم ،نحن قادرون إدارة الرصد الشامل نتابع
الخدمات التي مهما كانت الوسيلة المستخدمة للنقل ،الكمية ونوعية التغليف.
من جهة سعر شفاف ومتفاوض فيه لكم مضمونة من عنصرين أساسيين :نقدمها
والجودة التي يبحث عنها زبائننا .ومن جهة أخرى على مستوى المتطلبات

النقل الجوي:
شبكة وكالءنا في العالم تحسن وقت توجيه البضائع بإختيار أفضل الشركاء لمهمتكم .الشركة م ت إ لتلبية متطلباكم المستعجلة،
بفضل المساحات المحفوظة لدينا ،تتحصلون على رحيل .وعلى إستماع حاجتكم هم ضمانة لكم إلحترام المواعيد المتفق عليها
من خالل من كل نقطة ،في فرنسا كما في الخارج.
وكالتنا في مرسيليا "مارينيان" ،وعبر شبكة وكالئنا،
نقوم بالشحن لالستيراد والتصدير من أي مكان في
نحن جدا منصفين في إختيار العامل األفضل العالم.
الذي يلب طلباتكم .نتعامل مع أفضل شركات النقل
هذه هي الجوي مع إعطاء أولوية صارمة لفائدتكم.
ضمانتكم .الفائدة من إستخدام النقل الجوي ،هي
في المقابل ،التكلفة أعلى لكن السرعة السرعة واألمن.
تمنح تسليم متكرر.

نقل البضائع:
نوصي ونتابع نقترح على زبائننا تعبأة وحمل البضائع وتخزينها .في مرحلة التوجيه المسبق ،كما في مرحلة التوجيه بعد التسليم،
لدينا أنشطة مركبة نجد فيها النقل ،نحقق خدمات معقدة ذات قيمة مضافة عالية .عمالئنا ،مهما كانت المصاعب التي يواجهونها.
يستوجب علينا االستجابة بتفاعل كبير مع الزبائن إدارة المخزون ،إعداد الطلبية ...الخدمات ،تعبأة ،حمل وتخزين البضائع،
وضع جهاز لتنظيم المعلومات فعال ومناسب قادر على المختلفة ،ومع متطلباتهم المتعددة ،تأمين الممتلكات الملقاة على عاتقنا،
مضاعفة للخدمات ،وللقواعد .تنظيم أو تنفيذ عمليات النقل ،تجهيز المباني وفقا لحاجتهم تفاعلنا ونقل المعلومات مع زبائننا،
صدد اإلجابة عنها لتمكين عمالئنا على التركيز  %011في تجارتها .لهذا السبب ،نقتر ُح خدمات
هنالك أسئلة مختلفة نحن ب َ
متعددة لهم ،منها:
الشحن والتفريغ 
المساعدة أثناء الصعود 
تخزين سهل تحت رعاية الديوانة 
التغليف والحمل على اللوح 
وضع اللّصائق 
التعامل مع جميع أنواع السلع 

