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تكوين العاملين : 
 واألكفاء على  إستعداد لتقديم كل المعلومات المفيدة .

االموظفين المؤهلين

logisticssolution logisticssolutionsrl
Certified



ة والمشورة الجمركية :
المساعد

ار الوثائق الالزمة للتخليص الجمركي 
اد والتصدير النهائي أو المؤقت , إصد
التعامل مع الوثائق الجمركية لإلستير

و تقديم المساعدة التقنية والمشورة االدارية .

شركة الخدمات اللوجستية : Logistics  Solution Srl تقدم مشورة كاملة مع حلول لوجستية متكاملة قادرة 
على التعامل مع أي طلب اداري للتدفقات اللوجستية للعمالء . ودالك بفضل مفتاح عامل التخصص 

 تعتمد شركتنا على استخدام الشبكة التي تتيح توزيع البضائع باإلعتماد على أسلوب من الباب 
والخبرة , حيث

الى الباب  في إيطاليا وفي الخارج ودالك بمستويات عالية من الجودة والكفاءة .
ت اللوجستية  Logistics Solution Srl مع المهارة والشغف سوف ترافقكم الدراسة حلول 

شركة الخدما
 في التعامل مع البضائع الخاصة بكم حتى تصبح عملية الشحن خدمة 

مخصة ومرنة من أجل حل المشاكل
شاملة ومتكاملة .

 خدماتنا :
تحرص شركتنا عالى توفير الشروط المواتية ألي نوع من وسائل النقل في العالم .

'20  '40 ; Dv,Hc, حمولة حاوية كاملة وتتضمن )  حاوية - load container Full - FCL 
) :

, Ot ثالجة , خزان , خزان للمواد المرنة , خزان للبالستيك . 
: (  load container Less - LCL - حمولة حاوية ناقصة ) تقليدي ,( الحموالت الكاملة أو الجزئية 

) مجموعات .
- اإلستشارت اإلدارية الضرورية من أجل شحن يوافق القوانين الدولية المعمول بها . وهي :

)Association Transport Air International ( إتحاد النقل الدولي الجوي - IATA :
)Organization Aviation Civil International ( منظمة الطيران المدني الدولية - CAO :

)Organization Maritime International ( المنظمة الدولية البحرية - IMO :
) road by goods dangerous of منظمة النقل الدولي للبظائع الخطرة عن طريق البر - ADR :

transport for Agreement(
) road by goods dangerous منظمة النقل الدولي للبظائع الخطرة عن طريق السكك الحديدية - RID :

of carriage lnt'l(
- تجميع الوثائق المطلوبة ( إعالن الشاحن , تريمكارد ... الخ ) من وإلى جميع أنحاء إيطاليا وبالخصوص من 

 إلى أي جهة من جهات حوض البحر األبيض المتوسط و أوروبا الشمالية واألمريكيتين , أفريقيا , الشرق 
سردينيا

األوسط والشرق األقصى .


