
 
 

 
 "2015بتكار ن مع فعاليات "أسبوع اإلمارات لالبالتزام

 تفعيل خدمة الخزائن اآللية الخاصة بتسليم الطرود في إمارة دبيتزم "أرامكس" تع
 دبي إلى مدينة ذكيةإمارة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تحويل  -
 التجارة اإللكترونيةتعزيز السريع و  الشحن طوير خدماتت فييسهم  ليةاآلطرود الخزائن إطالق  -
 الستالم طرودهم من المكان وفي الوقت الذي يناسبهم أوسعرونة أعلى وخيارات م الشركةتمنح هذه الخدمة عمالء  -

 
أعلنت أرامكس، المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، : 2015نوفمبر  24 دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛

أكبر من عمالء  إمارة دبي، بحيث تخدم شريحةمن اليوم عن خططها إلطالق خزائن آلية خاصة للطرود في مناطق رئيسية 
ذه الخطوة الستالم طرودهم. وتأتي همتعددة عبر تزويدهم بخيارات  السريعشحن الشركة من قطاعي التجارة اإللكترونية وخدمات ال

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب مع  ياً وتماش، "2015بتكار لال بالتزامن مع فعاليات "أسبوع اإلمارات
 رعاه هللا، الرامية إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الدولة

 
 الياً حهي مشروع مشترك بين أرامكس و"إنبوست"، أكبر شبكة من خزائن الطرود في العالم. وتقوم أرامكس المبتكرة وهذه الخدمة 

لمرابع ا من ضمنهافي دبي مجتمعات سكنية حيوية و رئيسية في مواقع من الخزائن اآللية الخاصة للطرود باستحداث شبكة 
ت وتعتزم الشركة في وقوغيرها.  دبيمرسى و  ،مردفو  ،تيكومو  ،لذهب واأللماسدبي لمجمع و  ،ذا غرينزو  ،والمروج ،العربية

قة الشرق األوسط في منطرئيسية المواقع المدن و الجميع دولة بحيث تغطي خارج الهذه الخزائن اآللية إلى تها من الحق توسيع شبك
شحن الت خدماصناعة بما يدعم تطوير قطاع التجارة اإللكترونية الذي يشهد نموًا سريعًا عالميًا، ويعزز من ، وشمال أفريقيا

، ستتمكن شركات التجزئة اإللكترونية من إرسال البضائع التي تم شراؤها عبر هذه ومن خالل خزائن الخدمة الذاتية اآلليةلسريع. ا
التسوق  واقعم إلنترنت إلى خزائن الطرود بصورة مباشرة، وسيكون بمقدور العمالء أيضًا استالم المنتجات التي قاموا بشرائها عبرا

 في الوقت الذي يناسبهم.و من الخزائن التي اختاروها مسبقًا  ،وغيرها من الطرود ،اإللكتروني
 

 التنفيذي ألرامكس: وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال حسين هاشم، الرئيس
مارات أسبوع اإل’بالمشاركة في فعاليات جدًا طالق هذه الخزائن المبتكرة في دبي، وفخورون خططنا إل"نحن متحمسون إزاء 

 ،تنافي تطوير عملياعل ابشكل فستساهم التي  المبتكرة ناواحدة من مبادراتعلى من خالل تسليط الضوء  ‘2015لالبتكار 
استراتيجية  فياألساسية العناصر االبتكار أحد ويعتبر تصبح مدينة ذكية. ألن دبي إمارة رؤية وتتماشى في الوقت ذاته مع 

 اتنا.لويأقصى أو  منيعد لالزمة لمواصلة االبتكار اليات وبالتالي فإن توفر جميع األدوات واآلأعمالنا وميزة تنافسية رئيسية لنا، 
فيه قدمًا نحو  ة في الحين الذي نمضيالرياديكانتنا للحفاظ على م ناوخدمات ناومنتجات ناتقنياتتطوير في االبتكار بوسنستمر 

 توظيف أحدث التقنيات."قائمة على و رائدة عالميًا تحويل أنفسنا إلى مؤسسة 
 



 
 

 من جانبه، قال حسين وهبي، مدير عام أرامكس في اإلمارات:
لتقديم تمامًا  اً السريع لدينا، يعتبر هذا الوقت مناسبشحن التجارة اإللكترونية وال ا"بالنظر إلى معدالت النمو التي يشهدها قطاع

المكان الذي ن معة في الوقت و يسهلة وسر طريقة من استالم طرودهم بجدًا نا في دبي قريبًا ؤ . وسيتمكن عمالمبتكرةهذه الخدمة ال
نظرًا و مدى حرصنا على االستمرار في تطوير حلول مثلى لتسليم الطرود لعمالئنا. عن يختارونه. وتعتبر هذه المبادرة مثااًل عمليًا 

مارة و  بشكل عام،  منطقة الشرق األوسطفي جميع أنحاء المحلية تنا العميقة بأسواقنا تاريخنا الطويل ومعرفإلى  على وجه  بيدا 
مواصلة تنمية ي ف رئيسياً  وستلعب دوراً  ،عمالئناين من كبير حظى بترحيب وقبول أن هذه الخدمة ستعلى ثقة بفإننا  ،الخصوص

 ."أعمالنا
 

إلى خططها  افةباإلضو وتكرس أرامكس جهودها نحو االستثمار بشكل استراتيجي في التقنيات المبتكرة في جميع أسواقها. هذا 
إلطالق شبكة الخزائن اآللية الخاصة للطرود هذه، تعمل الشركة حاليًا على التحضير لمجموعة أخرى من المبادرات المبتكرة التي 

رونية عمالء الشركة ضمن خدمات الشحن السريع والتجارة اإللكتأعداد شهد فيه تقها في العام المقبل. وفي الحين الذي طالقوم بإست
يا وآسيا المحيط منطقة الشرق األوسط وأفريقبأرامكس في عمليات  هدفًا استراتيجيا رئيسياً االبتكار المستمر  يبقىارعًا، نموًا متس

 .2016عام في الو  2015عام الالهادئ لبقية 
 

 –انتهى  -
 

 نبذة عن "أرامكس"
(. تأسست الشركة في DFM: ARMXسوق دبي المالي تحت الرمز )شركة أرامكس مزود عالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة ومدرجة في 

كمشغل لخدمات الشحن السريع، وما لبثت أن تطورت بسرعة لتتحول إلى عالمة تجارية معروفة عالميًا بخدماتها المخصصة ومنتجاتها  1982عام 
اليوم شركة يتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي. ويعمل ، 2002حتى  1997التي أدرجت في بورصة ناسداك من العام  ،المبتكرة. وتعتبر أرامكس

 40دولة، وهي تقود شبكة قوية من التحالفات التي توفر لها حضورًا عالميًا وتجمع بين  60موقعًا ضمن  354موظف في  13,900لديها عدد أكثر من 
مة من قبل أرامكس الحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الشحن شركة مستقلة في مجال الشحن السريع حول العالم. وتتضمن مجموعة الخدمات المقد

ألعمال ل االسريع على الصعيدين المحلي والدولي، وا عادة الشحن، والسجالت اآلمنة، وحلول إدارة المعلومات، والخدمات اإللكترونية بما في ذلك حلو 
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني  .(Shop and Shipد شيب" )اإللكترونية وخدمة توصيل بضائع تجارة التجزئة اإللكترونية "شوب آن

www.aramex.com كما يمكن متابعتنا على تويتر .@aramex. 
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 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ:
 أرامكس إنترناشونال ذ.م.م

 محمد القاسم
 مدير اتصاالت أول

 8466 211 9714+هاتف: 
 mohammad.alqassem@aramex.comبريد إلكتروني: 

 
 أو
 

 ويبر شاندويك
 غريس ويتنبيرغ

 مديرة خدمة عمالء
 4254 445 4 971+هاتف: 

 gwittenberg@webershandwick.comبريد إلكتروني: 
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