
  
  ن،الت والمرسلين المحترميالُمرسِ 

 
  نكتب إليكم اليوم هذا الخطاب نتيجة لعملية إرجاع غير صحيحة للمرتجعات.

 
أو  ،أو تجهيزها لإلرسال من جديد ،مع سبب اإلرجاع تتالءمنقوم جميعًا بفحص مرتجعاتك، والتعامل معها بالطريقة التي 

  إلى الجهة المرسلة. اهإعادة إرسال
 

  فإن دعمك له أهمية قصوى! ،مَّ ومن ثَ 
 

نرجو منك مجدًدا قراءة المعلومات المرفقة بعناية. وسيكون مشرف المبيعات الخاص بكم سعيًدا بتلقي كافة  ،مّ ومن ثَ 
  استفساراتكم.

 
  النقاط المهمة ُملخصة مرة أخرى،

 
هذه الجهة المستلمة غير  :الجهة المستلمة غير معروفة1

بشيء  علَّم أو ُمعلَّمرس غير مُ صندوق البريد أو الجمعروفة/
  آخر

لقد انتقلت الجهة  إلى مكان آخر: تالجهة المستلمة انتقل 2
وإذا كان هذا العنوان الجديد  -المستلمة إلى مكان آخر 

ج هذا العنوان في الخانة اليمنى في فيمكن إدرا -معروفًا 
  " (معلومات إضافية)Sonstigesاألسفل المسماة "

هنالك معلومات ناقصة مثل رقم  حدد:العنوان غير م 3 
ن " فقط بدًال مBäckersgrabenالمنزل، أو مكتوب "

"Am Bäckersgraben" أو أن الرقم البريدي غير ،
  صحيح
o   يمكن على الجانب األيمن وضع عالمة أمام

  األسباب اإلضافية
  رفضت الجهة المستلمة االستالم رفض االستالم: 4 

  دوق البريد على سبيل المثال ممتلئ أو ال يوجد صندوق بريدبسبب أن صن تعذر التسليم: 5
o يمكن على الجانب األيمن وضع عالمة أمام األسباب اإلضافية  

  يمكن تجاهل هذه النقطة استردته شركة البريد األلماني المساهمة: 6
 

نها باب ينبغي التنويه عر التسليم يوم السبت، حيث إن كل هذه األستعذَّ ت تصفية الشركة/توفت الجهة المستلمة/تم :8و 7األخطاء 
  رجاًء في الخانات الخالية.

 
  ما هو الخطأ غير المقصود؟ 

ا بصورة خاطئة، ولم يكن ينبغي إرسالها إلى منطقتك. هذه الحالة يتم تسليمها مجدًدا إلى قسم عملية إرسال تم تصنيفها آلي 
  اإلرسال دون فحصها.

 
  الجانب األيمن أعاله. يف لتاريخاالمعنية و لمنطقةاإدراج  ائًماد كنرجو من 
  يصال إرجاع، حتى وإن كانت الجهة المستلمة هي سبب اإلرجاع نفسه.إرفق معه يُ  طابخكل  

 
ه عائلة واحدة، عملية اإلرسال تي تعطينا إياها (مثل منزل تسكن فيه عدة عائالت/منزل تسكن فيكلما زادت المعلومات ال

  للرجوع إليك على سبيل المثال في حالة تقديم شكوى. ) قلت حاجتنا فيما بعدُ هابها خلل، رقم المنزل خاطئ، وخالفأص
 

االطالع على مزيد من المعلومات الضرورية لضمان سالسة إنجاز األعمال  بطاقة مراجعة الجودةيمكنك من خالل 
يه اإلرسال التي تتعلق بك وبمنطقتك. ستجد هنالك كذلك خانة ستجد هنالك طلبات إعادة توج ،اليومية. على سبيل المثال

  معلومات تُستخدم في الحاالت الخاصة واإلخطارات حول التكليفات الحالية.
 

  مع جزيل الشكر لدعمكم!
  ولية المحدودة وشركاؤها من شركات التوصيةذات المسؤ MedienLogistik Hessenفريق عمل شركة 


