التاريخ :األربعاء 2020/03/25
الموضوع :إغالق مكتب شركة سي ستاينويخ عمان الكائن في فلج القبائل -اصدار فواتير أمر بإستالم البضائع ( ، )CDOو إصدار فواتير
أمر بإفراج البضائع ()CRO
الغرض :إبالغ جميع من له عالقة بشركة سي ستاينويخ عمان بشأن إدخال الوثائق وإرسالها إلكترونيا ً
إلى :جميع المرسلين  /المرسل إليهم
أعزائي السيدات والساده،
بأسف شديد تشهد شركة سي ستاينويخ عمان التطور الحالي لفيروس كورونا – كوفيد  19ومدى تأثيره على العالم وبالتحديد سللطنة عملان
ً
نتيجة لتفشي هذا الفيروس  ،وضعنا جميعا ً في وضلع صلعب ويرثلى عليله حيل ملن تلاريخ  25ملارس ،اغلقلت السللطات المحليلة المكتلب
االمامي لشركة سي ستاينويخ عمان في منطقة الفلج
كما هو معروف لجميع الوكالء وأصحاب المصلحة والعالقات  ،تم استخدام مكتبنا الكائن بفلج القبائل لتلقي أصحاب المصلحة
والعالقات لدى شركة سي ستاينويخ عمان ش م م من أجل:
أ -إصدار تصاريح الدخول
ب -دفع المبالغ
ج -اصدار فواتير أمر بإستالم البضائع ( ، )CDOو إصدار فواتير أمر بإفراج البضائع ( ، )CROبناءاً على صحة المستندات المقدمة
وتحديد هوية الشخص الذي يقوم باستالم البضائع
د -تقديم خدمة الزبائن بشكل عام
هـ-عقد اجتماعات عمل
على الرغم من ذلك  ،تم اغالق المكتب األمامي بفلج القبائل وذللك لمنلع االتصلال المباشلر بلين موففينلا وبلين أصلحاب العالقلة للدى شلركة
سي ستاينويخ عمان ش م م  ،نحن ملتزمون بتقديم نفس الدعم والخدمات حتى يمكن لألعمال أن تستمر بطريقة آمنة وذو مسؤولية وسيؤدي
هدا لحل مؤقت كما موضح كاآلتي ،وسيتم العمل به من تاريخ  26مارس 2020
أ-

سيتم إصدار تصاريح الدخول الكترونيا ً ،بإمكاننكم إرسال الطلبات عن طريق اإليميل االلكتروني مع كتابة وصف واضح يشمل على:
أ-

الغرض من الزيارة

ب -الشخص الدي يمكن االتصال به في سي ستاينويخ عمان
ت -الفترة المطلوبة لتصريح الدخول
ب -يتم قبول المدفوعات الكترونيا فقط في الوقت الراهن يمكن إرسال إيصال الدفع عن طريق البريد االلكتروني لفريق المالية لسوء
الحف ،لن يتم قبول المدفوعات من قبل أمين الصندوق أو عن طريق الشيك حتى اشعار آخر
ت -سيتم تنفيذ إجراء إصدار فواتيرأمر تسليم البضائع  CDOوفواتيرأمر افراج البضائع  CROالكترونيا ً ،وفقا لإلجراءات الموضحة
أدناه نرجو التكرم بقراءة هده االجراءات بحذر
 سيتم خدمة الزبائن عن طريق الهاتف أو البريد االكتروني فقطج -تم ايقاف الألجتماعات وجها لوجه حتى أشعار آخر
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و
موضوعوإصداروفواتيروأمروباستالموالبضائع CDO
وإصداروفواتيروأمروبافراجوالبضائعو CROو و
ألن االتصال المباشر لم يعد مسموحا به بعد االن ،لم تعد الشركة قادرة على استالم وتقييم فواتير االستالم االصلية لكي تقوم شركة سي ستاينويخ
عمان بإصدار الفواتير االلكترونية فواتير أمر باستالم البضائع  CDOوفواتير أمر بافراج البضائع  CROمن اآلن فصاعدا  ،فالشركة بحاجه بأن
تقوم بعمل تقييم لتتحقق من أصالة فاتورة أمراستالم البضاعة المقدمه لنا ،وتتأكد من منع القرصنة للحصول على فواتير أمر باستالم البضائع
 CDOقدر اإلمكان
اصدار فواتير أمر بافراج البضائع CRO
نطلب من جميع مستلمو البضائع (المرسل إليهم) بالعمل وفقا لإلجراءات التالية:

-

الخطووووألواىولوووى  :يرجلللى التكلللرم بإرسلللال المسلللتندات إلصلللدار فلللاتورة أملللر بلللإفراج البضلللائع  CROإللللى عنلللوان البريلللد اإللكترونلللي التلللالي
 electronicdocuments@om.steinweg.comويعني هدا:
فواتير أمر باستالم البضائع  CDOالكترونيا – ويشمل على الطابع والتوقيع وتاريخ إصدار الوكيل
مستندات الجمارك المطلوبة
نسخة من الهوية
الخطوألوالثانية :يرجى التكرم بدفع الفواتير الصادرة من قبل فريلق سي سلتاينويخ عملان لخدملة الزبلاين يجلب أن يكلون اللدفع الكترونيلا ،وإللى
حساب البنك لدينا:
بنك عمان العربي ش م ع م
فرع فلج القبائل
رقم الحساب3130-679161-500 :
سويفت كودOMABOMRUXXX :
عند التحويل عن طريق البنك ،يرجى ذكر رقم العميل ورقم الفاتورة
الخطوألوالثالثة :يرجى تقديم نسخة من إيصال الدفع لقسم المالية عبر االيميالت التالية:
 customerservicesales@om.steinweg.comو Debt_Collector@om.steinweg.com
ب عد اإلنتهاء من الخطوة األولى والثانية والثالثة ،سيقوم فريلق خدملة الزبلائن بإرسلال فلاتورة أملر بلإفراج البضلائع للمرسلل إليله إلكترونيلا عبلر
البريد االلكتروني:
customerservicesales@om.steinweg.com.
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إصدار فواتير أمر باستالم البضائع CDO
نطلب من جميع مستلمو البضائع (المرسل إليهم) بالعمل وفقا لإلجراءات التالية:
الخطوووألواىولووى :يرجللى التكللرم بإرسللال المسللتندات إلصللدار فللاتورة أمللر باسللتالم البضللائع  CDOإلللى عنللوان البريللد اإللكترونللي التللالي
 electronicdocuments@om.steinweg.comويعني هدا:
 رسالة بقبول البضاعة من وكيل الشحن (تأكيد الحجز) مستندات الجمارك المطلوبة نسخة من الهويةالخطوألوالثانية :يرجى التكرم بدفع الفواتير الصادرة من قبل فريق سي ستاينويخ عمان لخدمة الزباين يجب أن يكون الدفع الكترونيا ،وإلى
حساب البنك لدينا:
بنك عمان العربي ش م ع م
فرع فلج القبائل
رقم الحساب3130-679161-500 :
سويفت كودOMABOMRUXXX :
عند التحويل عن طريق البنك ،يرجى ذكر رقم العميل ورقم الفاتورة
الخطوألوالثالثة :يرجى تقديم نسخة من إيصال الدفع لقسم المالية عبر االيميالت التالية:
 customerservicesales@om.steinweg.comو Debt_Collector@om.steinweg.com
بعد اإلنتهاء من الخطوة األولى والثانية والثالثة ،سيقوم فريق خدمة الزبائن بإرسال فاتورة أمر باستالم البضائع للمرسل إليه إلكترونيا عبر
البريد االلكتروني:
customerservicesales@om.steinweg.com.
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لتلخيص تفاصيل االتصال التي يمكن استخدامها للتواصل االلكتروني مع شركة سي ستاينويخ عمان:
الموضوع و
تصاريخ الدخول

البريدوااللكتروني

رقموالهاتف

gatepass@om.steinweg.com

+968 9387 6908
+968 9951 0966

خدمة العمالء

+968 26850 418

customerservicesales@om.steinweg.com

المحول:
211/120/176
التحقق من الوثائق المطلوبة لتقديم

+968 26850 418

)(CDO,CRO

المحول:

electronicdocuments@om.steinweg.com

207/602/268
قسم المالية

+968 26850 418

Debt_Collector@om.steinweg.com

المحول150/225 :
إداراة المبيعات والحسابات

+968 26850 418

التواصل عبر البريد االلكتروني لمدراء المبيعات
والحسابات

لالستفسار ،الرجاء التواصل مع خدمة العمالء
تتمنى شركة سي ستاينويخ عمان للجميع الصحة والصبر والقوة خالل هذه األوقات الصعبة نعتذرعن اإلزعاج  ،لكننا على ثقة من أننا
سنستمر في خدمتكم بطريقة احترافية ومرضية ،التزامنا يخدم نجاحكم

أطيب التحيات
هندريك فان ميروب شينكنبرج
الرئيس التنفيذي
سي ستاينويخ عمان ش م م
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