
 

 

 

 من نحن

بإمكاننا . اإلمداد سالسلوة اللوجستيما يتعلق بالخدمات االستشارات فيتقديم متخصصة في التعليم والتدريب وأماراديا شركة 

 .أفضل ما نعرفهمن خالل التركيز على تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا 

 لألفرادخدماتنا 

أي مكان من االنضمام اليها يمكن التي اإلمداد، وسل سالة وللوجستياالخدمات دورات تدريبية عبر االنترنت في أماراديا تعقد 

. من ذوي الخبرات الطويلةلمتخصصين الصناعة كما هي لللمبتدئين في جميع المستويات، ومناسبة لمتاحة دوراتنا العالم. في 

واللوجستيات والجرد، والموانئ،  ،مثل التخزين، اإلمدادسل سالالنقل والمتعلقة بالموضوعات من اً واسعنطاقاً دوراتنا تغطي 

وغيرها الكثير.  ،جارة التجزئةالخاصة بتلوجستيات الإدارة األعمال الدولية، وووالمشتريات، والشراء  ،نقل الركابو، العالمية

 .االلكترونيتفاصيل على موقعنا مزيد من اليمكنكم االطالع على 

 للمؤسساتخدماتنا 

أي مؤسسات مماثلة، فبإمكان أماراديا  أوين، لمصدرين، أو االمستوردأو المصنعين، أو اللوجستية، ات الخدم يمقدمم من إذا كنت

نا دوراتمن نا أن نقدم لكم يمكنو. الخاصة بكم االحتياجاتلتلبي  مصممةاالنترنت،  عبرو مقراتكم أدورات متخصصة في  عقد

المستوى من الدورة حتوى ميتدّرج كما يمكن أن . ماالحتياجات الخاصة بكتلبي دورات تدريبية أن نصمم لكم أو ، المنتظمة

تلك الخاصة مؤسستكم، أو التعريفية التي تعقدها برامج الكجزء من استخدام دوراتنا  كمالتمهيدي إلى المستوى المتقدم، ويمكن

 .ومهاراتهم الحاليينكم موظفيمعارف تعزيز االستفادة منها في ة، أو المستمرالتنمية المهنية ب

 ،، وكتابة التقاريرالسوقيةبحاث تنفيذ األفي اإلمداد الخدمات اللوجستية وسلسلة مجال  فيخبراتنا المتراكمة أنّنا نستثمر كما 

دراسات الجدوى، تنفيذ دخول إلى أسواق جديدة، وال مثلعديدة الت في مجاوالتوجيهات الالزمة لدعمكم االستشارات تقديم و

 .في جميع األحوال والسرية الحيادنضمن لكم . التشغيليةاإلجراءات تنفيذ و ،سالسل اإلمدادومراجعة حسابات 

 التعليم والتدريبخدماتنا لمقدمي 

تزودكم سكما ، بكم الخاصةاالحتياجات مواصفات ووتطويرها بما يلبي المناهج جديدة إعداد تساعدكم أماراديا في سوف 

المواد الدراسية إعداد من ذوي الخبرة ممارسينا يمكن ل. وأساليب تقديمهاالدورة التدريبية  فيما يتعلق بمحتوياتبالمشورة 

نا يمكنكما عكس االتجاهات والممارسات الحالية. موادكم الحالية والذي من شأنه أن يأو لتحديث كم الحالية لدعم دوراتالالزمة 

 .منيابة عنكمنفصلة أو وحدات تدريبية  لتقديم دوراتوالمقيّمين لمدرسين والمدربين تزويدكم بما تحتاجونه من ا

شركتنا مسجلة كمقدم خدمات إّن من العمل مع منظمات معروفة ومحترمة في جميع أنحاء العالم. طويالً اً تاريختمتلك أماراديا 

لخدمات اللوجستية ل نمقدميوتكتالت كبرى متعددة الجنسيات، وعملت بشكل وثيق مع حكومات وطنية، قد المتحدة، ولألمم 

 خدمات التدريب ومنظمات مانحة.ل نعين ومقدميومصنّ 

 .مفي تحقيق أهدافك منتطلع إلى مساعدتكم، فإنّنا بنا اليوم لمناقشة االحتياجات الخاصة بكوا اتصل
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