
Introduction المقدمة

We Deliver Happiness



ھي مزود خدمات لوجستية متمرسة مقرھا في السميري للشحن شركة 

المملكة العربية السعودية ، وھي كبيره بما يكفي للتعامل مع جميع 

ل نحن نتعام. احتياجاتك اللوجستية لسلسلة ولتقدم لك خدمة متخصصة 

.  مع عمالئنا وشركائنا على حد سواء بشكل عادل ونزيھ وباحترام

باستمرار في أحدث التقنيات ، مما السميري للشحن تستثمر شركة 

من . ايسمح لنا بزيادة كفاءتنا واستجابتنا لتلبية جميع احتياجات عمالئن

ل خالل توفير التدريب والتعليم موظفينا، يمكننا أن نقدم لعمالئنا أفض

نحترم بعضنا البعض . نتصرف بأمانة ولطف. القوى العاملة المتاحة

نھدف إلى أن نصبح األفضل في من خالل جعل . ومجتمعنا وعمالئنا

نحن نعمل باستمرار وبجديھ لتقديم أفضل الخدمات . عمالئنا أولويتنا

ً  .عمالئنا

:نتواجد أين 
نشحن حالی ، في الرياض ، جدة ، الدمام  بواسطة أسطولنا الخاص 

ا  ا في الرياض ، يمكننا . وباقي تعمل من خالل شركائنا في التوصيل

350طلب من خالل أسطولنا المكون من 12500تسليم أكثر من 

. سائق في اليوم

.  تقنياتنا تجعل من السھل جد ا استالم الشحنات وتسليمھاأحدث 

بمساعدة تقنيتنا ، يمكننا توصيلھا إلى عميلك في أي مكان وفي أي 

وقت

ALsumiri Express Company is an experienced logistic 
service provider based in Saudi Arabia that is big 
enough to handle all your logistics needs and 
specialized services. We treat both our customers and 
associates equally, fairly, and with respect. Alsumiri 
Express Company continually invests in the latest 
technology, which allows us to increase our efficiency 
and responsiveness to meet all of our clients needs. 
By providing training and education to our employees, 
we can offer our customers the most skilled workforce 
available. We act with honesty and kindness; we 
respect each other, our community, and our 
customers. We aim to become the best in the industry 
by making our customers our priority. We 
continuously work hard to provide the best services to 
our clients. 
• Where do we ship to: Currently we serve in Riyadh, 
Jeddah, Dammam by our own fleet and the rest cities 
serve through our delivery partners. • With our fleet 
of 350 drivers in KSA we can deliver more than 12500 
orders a day. 
• Our latest technology makes it very easy to pick and 
deliver. With the help of our technology we can deliver 

to your customer anywhere any time.







نعمل بثقة أن كل . اإلجراءات والقيم والمواقف حاسمة لسمعتنا ، ونحن نركز على االحتماالت ، وليس القيود

.من موظفينا يتصرف بمسؤولية ويتخذ قرارات تفيدكم كعمالئناموظف 

أعضاء فريقنا مدربون-طاقمنا . نھدف إلى تقديم الفضل الخدمات مع أحدث التقنيات
. اللوجستيةفي الصناعة تدريبا جيدا وخبراء 

Procedures, values and attitudes are crucial to our reputation, we 
focus on possibilities, not limitations. We operate confidently that 

each of our employees acts responsibly and makes decisions that will 
benefit you as 
our customers. 

We aim to provide the best services with latest technologies. Our crew 

team members are well trained and highly expert in logistic industry.

Storage Capacity More Than 3,00,000 

Orders  شحن 000،00،3سعة التخزین أكثر من

Chilled Storage  التخزین المبرد

Latest Operating Machinery  أحدث

ماكینات التشغیل



• We reduce the high friction of delivery and pickup.
• We invest heavily in the latest technologies to empower all deliveries.
• Customers are getting an alert message when the driver is 
approaching. 
• Customers can communicate directly with the driver from Tracking 
App.
• Customer can see the driver’s live location. 
• Our drivers receive real time information on their smartphone: 
customers contact information, GPS coordinates, amount to be collected 

if any.

. نقوم بمساعده في تخفيف الضغوطات على العميل من ناحية االستالم والتسليم• 

. نحن نستثمر في أحدث التقنيات لتسھيل جميع التسليمات• 

. يتبقى العمالء رسالھ بمجرد ان يقترب السائق• 

. يمكن للعمالء التواصل مباشرة مع المندوب عبر ايقونة تتبع الشحنات• 

. يمكن للعميل رؤية الموقع المباشر للمندوب• 

معلومات االتصال بلعمالء ، إحداثيات : يتلقى مناديبنا معلومات فورا على ھواتفھم الذكية•  GPS 
.المبلغ الذي سيتم تحصيلھ إن وجد،



بر االستالم من العميل كنسخة إلكترونية وتحميلھ ع/ يجمع فريق التسليم لدينا إثبات التسليم • 

. تطبيق برنامج التشغيل مباشرة وحفظھ الكترونيا، حيث يمكنك التحقق منھ في أي وقت
يمكن للعميل إرسال تذكرة ألي استفسار مباشرة من خالل بوابة العميل الخارجية وسيتم • 

. التعامل معھا انھا االولوية القصوى
. نظام إدارة العناوين الخاص بنا يجعل من السھل العثور على مواقع العمالء• 

.خطوتين للتحقق من عدم تسليم الطلبات من فرق العمليات و وخدمة العمالء• 

Our delivery team collects the proof of delivery/ pick up from the 
customer as soft copy and uploads it via our driver app directly in the 
cloud, where you can check anytime. 
• Client can submit a ticket for any query directly through our customer 
portal and it will be handled on TOP PRORITY. 
• Our address management system makes it easy to find the location of 
customers. 
• 2 steps verification for not delivered orders from Operations and CS 

teams.



• Team Work 
q Valuing the team and the individuals that work within them.
q Placing health and safety at the core of our business
q Commitment to training our teams to the highest standards 

• Leadership 
q Being inclusive and diverse in developing our specialist expertise 
and advancing excellence q Delivering our professional opinions with clarity, understanding and 
conviction. 
q Seeking sustainability and environmental improvement 
•Culture 
q Integrity, honesty and openness in everything we do.
q Recognizing the vital importance of listening and valuing the opinion of others. 

q Creating a fulfilling working environment where our people realize their potential

بروح الفريق الواحد العمل 

. الفریق واألفراد العاملین فیھتقدیر 

الصحة والسالمة في صمیم عملنا وضع 
•بتدریب فریقنا على أعلى المستویات االلتزام 

القيادة 

التمیزنكون شاملین ومتنوعین في تطویر خبراتنا المتخصصة وتعزیز أن 

. آرائنا المھنیة بوضوح وفھم واقتناعتقدیم 
•عن االستدامة وتحسین البیئة البحث 

حضاره 

. النزاھة والصدق واالنفتاح في كل ما نقوم بھ

.األھمیة الحیویة لالستماع وتقدیر رأي اآلخرینإدراك 

.بیئة عمل مرضیة یدرك فیھا موظفونا إمكاناتھمخلق 





.الرياض _ 1

.جدة _ 2

.الدمام _ 3



We will be a dominant force in the provision of 
delivery solution with a powerful national and 

international presence 

مھمتھا ھي توفير حلول التسليم مع وجود وطني ودولي قوي
.  وذلكمھمتنا ھي توفير حلول توصيل للعمالء تتجاوز ا لتوقعات، 

.باستخدام المھارات والخبرة المتخصصة لفريقنا

Our mission is to provide delivery solutions to 
customers that exceeds customer's expectations 
,using the specialized skills and experience of 

our team



تسليم شخصي للمنتجات ، التي يتم تسوقھا عبر • 

. اإلنترنت
• . خدمة شخصية من قبل موظفين متخصصين ومؤھلين• 

. متخصصين في التوصيل إلى موقع التسليم
التواصل المتكرر مع المستلم من قبل فريق محترف من • 

. خدمة العمالء
. العناية القصوى بجودة المنتج وسالمتھ• 

الدفع عند االستالم ، الدفع المسبق ، : خدمات أخرى• 

. المرتجعات ، إلخ
تنبيھات الرسائل القصيرة إلى المستلم مع خيارات • 

.تفاعلية إلعداد وقت التسليم
سھولة التكامل مع •  API السميري •

لم التسليم في نفس اليوم اذا تواجد العميل في المدينة المست

منھا الشحنة

Personalized door delivery of products, 
shopped online. 
§ Personalized service by dedicated & 
qualified personnel. 
§ Specialized in deliveries to the receiver 
address. 
§ Frequent communication with the 
consignee by professional customer service 
team. 
§ Utmost care of product quality and safety. 
§ Other services: Cash-on-Delivery, Pre-
Paid, Returns, etc.
§ SMS alerts to consignees with interactive 
options of delivery time setting.
§ Easy integration with Alsumiri API
§ Same day delivery in the city of pickup.



Door-to-door pick-up and 
delivery of shipments
§ Heavy weight shipments. 
§ World wide service across 220 
countries.
§ Guaranteed Time definite 
services. 
§ Same day delivery in the city of 
pickup.
§ Delivery next day morning to 
major cities within KSA.
§ Specialized service by qualified 
personnel.
§ Dedicated dispatch team & 
customer service personnel’s to 
keep track of shipments. 
§ Handling by well-trained 
personnel with latest equipment

استالم وتسليم الشحنات من الباب للباب

. الوزن الثقيلشحنات § 

. دولة220خدمھ عالمية عبر § 

. خدمات محددة بوقت مضمون§ 

التسليم في نفس اليوم في إذا تواجد § 

. المستلم في المدينة المستلم منھا

التوصيل صباح اليوم التالي للمدن § 

. الكبرى داخل المملكة العربية السعودية

خدمة خاصة من قبل موظفين § 

. مؤھلين

فريق إرسال مخصص وموظفي خدمة § 

. بأحدث المعدات  .العمالء لتتبع الشحنات

  ً
تدريبا جيدا موظفين مدربين مناولة § 

اباحدث المعدات 



Local business to business 
needs §
Standard booking 

procedure and customer 
support for domestic 
destinations accessible on 
the same day §
Maximum piece weight of 

20kg §
From the website, to the 
doorstep, in a matter of 

hours.

األعمال المحلیة § 

العملالحتیاجات 

إجراءات الحجز القیاسیة § 

ودعم العمالء للوجھات 

المحلیة التي یمكن الوصول 

الوزن§ إلیھا في نفس الیوم 

§ كغ 20األقصى للقطعة 

من الموقع إلى باب العمیل 

.في غضون ساعات



§ Import and Export 
§ Freight specialist supporting 
clients with best available 
routes, schedule and rates.
§ Specialized service by 
dedicated & qualified 
personnel.
§ Air, Sea, Land & Multimodal 
Cargo/ Shipments for Import 
and Export from Saudi Arabia 
§ Full-services logistics 
coordination. 
§ Scheduling and delivery 
monitoring.

استيراد وتصدير § 

موظف مختص في الشحن يدعم §

العمالء بأفضل الطرق والجداول 

. واألسعار المتاحة

خدمة خاصة من قبل موظفين § 

. متخصصين ومؤھلين

شحنات جوية وبحرية وبرية § 

ومتعددة الوسائط لالستيراد والتصدير

من المملكة العربية السعودية  

التنسيق اللوجستي الكامل § 

. الخدمات

.جدولة ومراقبة التسليم§ 



Ecommerce 

Orders 
B2B Service

Same day  

Delivery
freight Fulfillment

Domestic 

Line Haul

Online access to Warehouse
Management Solution (WMS)  for 
stock &
Dispatch updates.
Online access to Warehouse 
Management Solution (WMS) for 
stock & dispatch updates. §
Picking and packing as per client 
request. § Managing stock level 
and sending stock level reports to 
client. § Keeping inventory record 
100% accurate. § Dedicated area 
for High Value item. § Clients can 
monitor their stock level online 
from our customer portal. §
Individually identifiable locations 
on all racking, linked to unique 

Item SKU search.

عبر اإلنترنت إلى إدارة حلول الوصول 

المستودعات لتحديثات التخزين 

واإلرسال
WMS. 

.  والتعبئة حسب طلب العميلاالنتقاء 

مستوى التخزين وإرسال تقارير إدارة 

. مستوى التخزين إلى العميل

االحتفاظ بسجل المخزون بدقة § 

100. ٪

منطقة مخصصة للبضائع عالية § 

. القيمة

يمكن للعمالء مراقبة مستوى § 

مخزونھم عبر اإلنترنت من بوابة 

. عمالئنا

مواقع يمكن التعرف عليھا بشكل § 

سريع األرفف ، مرتبطة برقم خاص لكل 

.عميل



Ecommerce 

Orders
B2B Service

Same day 

delivery
Freight Fulfilment

Domestic 

Line Haul

Quick and efficient services through 

customer service and timely 

shipping.

§ We offer customized line haul 

solutions 

§ Our IT infrastructure makes it 

possible to give our customers full 

visibility 

§ Strong safety record with minimal 

incidents 

§ scheduling, dispatching and 

tracking of every load of your 

shipment, ensuring cost-effective, 

timely deliveries at all times. 

§ Door-to-door pick-up and 

delivery of shipments 

§ Heavy weight shipments..

خدمات سريعة وفعالة من خالل § 

خدمة العمالء والشحن في الوقت 

. المناسب

نحن نقدم حلول نقل بين المناطق § 

إن البنية التحتية لتكنولوجيا § 

المعلومات لدينا تجعل من الممكن منح 

عمالئنا رؤية كاملة 

سجل سالمة قوي مع الحد األدنى § 

من الحوادث 

جدولة ، وإرسال وتتبع كل حمولة § 

من شحنتك ، وضمان تسليم فعال من 

حيث التكلفة وفي الوقت المناسب في

. جميع األوقات

استالم وتسليم الشحنات من الباب § 

للباب 

.شحنات الوزن الثقيل§ 



فقط نرسل الشحنات المؤكدة للعمالء نحن 

العديد من القنوات للتأكد من انھ تم االتصال لدينا 

د التطبيق ، والرسائل القصيرة ، والبري: بالعمالء

الھاتفية اإللكتروني ، والمكالمات 

أيام متتالية 3نستمر في االتصال بالعمالء لمدة 

. محاوالت على األقل للتسليم3على األقل ونقدم 

سيتم توفير دعم العمالء على مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع للعمالء ألي استفسار



•3

•Packages are

received and 

shelvedInthe

warehouse  يتم

استالم الحزم في رفوف 
داخل المستودع 

•4

•• Packages 

•Will be Delivered to

the customers

يتم  تسلمي الطرود للعمالء•

•2

••Order will be 

pickedfrom

client's location

•سيتم استالم الطلب •

من موقع العميل•

••1

•Customer makes

•An Order

•يقوم العميل بإصدار •

أمر•

. .

..



Pickup 

collected
On Process

Received 

inbound
Shelve 

– Order PlacedBooked Delivered
Not 

Delivered

Dispatch

RTO shelve Dispatch
Delivered

RTO shelve RTC



User friendly with rapid performance
• Complete control over your orders
• Order Tracking
• Overview of deliveries 
• Daily analytic report, an access to have 

performance report, order status and other 
reports within snap of your fingers for any 
specified time. 
• Access to view or download weekly COD's 

report in EXCEL or PDF format 
• View of daily stock inventory for fulfillment 

clients 
• Filing and tracking a ticket / complain against 

any issue regarding delivery 
• Integration API with your own website 
• Push the orders manually through the client 

portal.

سھل االستخدام باإلضافة الى أدوات سريعة • 

السيطرة الكاملة على طلباتك • 

تتبع الطلب • 

تقرير مفصل يومي ، والوصول إلى • نظرة عامة على عمليات التسليم • 

. تقرير األداء ، وحالة الطلب والتقارير األخرى بضغطة زر في أي وقت

أو بتنسيق األسبوعي الوصول لعرض أو تنزيل تقرير • 

عرض المخزون اليومي لعمالء التخزين  •

شكوى ضد أي مشكلة تتعلق بالتسليم / تقديم وتتبع تذكرة • 

اموقع الويب الخاص بك  مع التكامل • 

• . خالل بوابة العميللتعامل مع الطلباتى من 



:أنواع األوامر المعلقة
A. . (.بعد ثالثة أیام من االتصال)الشحنة في االنتظارتكون 

B. . بعد ثالث)یتم وضع الشنة قید االنتظار من قبل العملیات 

(.محاوالت توصیل

:فترة االنتظار

أیام ، وفي ھذا الوقت یمكنھ مراجعة حالة7فترة االنتظار للعمیل ھي 

.الطلب ویحق للعمیل بعدھا طلب توصیل مدفوعة او الطلب بإعادتھا

:اإلخطار المعلق
A. یمكن للعمیل الحصول على إشعار بالشحنات المعلقة یومیا من.

.بوابة العمیل
B.لن یتم إرجاع الشحنات المعلقة إلى العمیل إال بعد التأكید من قبلة

.على البرید اإللكتروني المعتمدة 

Types of On-Hold orders:
A. Call Centre On Hold (After three days of 
calling).
B. If operations put On-Hold, they need to 

mention attempts of OFD.
On Hold Period: 

On-hold period for the client is 7 days, in this 
time he can review the status and ask for 
another paid attempt or claim to return it back. 
On Hold Notification:
A. Client can get notification of daily On Hold 

shipments from Client Portal.
B. On Hold shipments will be returned to 

Origin only after the confirmation from client 
on email sent by Account Manager.



Collected Received Transferred

يقوم المندوب بجمع تحصيل قيمة الشحنات الغير • 

المدفوعة مسبقا من العميل 
على أساس يوميا )يقدم المبلغ المحصل للمحاسب المندوب •

 )
يمكن للعميل رؤية كمية المبالغ المحصلة التي تم جمعھا • 

  .على البوابة الخاصة بھ
المبلغ المحصل إلى العميل السميري بتحويل ستقوم • 

. أسبوعيا إلى حسابھ البنكي المذكور في العقد
سيتلقى العميل التقرير الكامل مع جميع التفاصيل على • 

.بريده اإللكتروني قبل تحويل المبلغ المحصل

• • Driver collects COD from the Customer 

• • Driver submits collected amount to 

Accountant (on daily basis) 

• • Client can see the COD amount collected 

on their Portal

• • Alsumiri will transfer the COD amount to 

the client weekly to their bank.

• • Client will receive the complete report 

with all details on their email before COD 

transfer.



. شھریةالسمیري فواتیر ستصدر • 

.سیتم إصدار فواتیر الشحنات المسلمة اسبوعیا• 

:الدفعطرق 

بنكیة  حوالة • 

المحصلة خصم مستحقات شركة بي وان من المبالغ • 

.یمكن تحدید طرق دفع أخرى لدفع• 

Alsumiri will generate monthly invoices. 
• COD Invoices will be generated on a weekly basis. 
Payment Methods: 
• Bank Transfer 
• Offset approval from upcoming COD 

• Other methods can be discussed
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