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للقطــاع  مبتكــرة  حلــول  تــوفري  عىل  التطبيــق  تطويــر  فكــرة  اعتمــدت 
(اللوجســتي) عرب نظــام بيئــي فعــال يحقــق الرشاكــة املســتدامة ألصحــاب 

املتاجــر واألفــراد وتــوفري بيئــة عمــل مرنــة ومربحــة للــكابنت لتحقيــق الوصــول 
املرن ورغبات وطموحات املستفيد النهايئ (التاجر و العميل).

املقدمــــة



الرسالـــةالرؤيــــةالطمـــوح

أن يكون التطبيق األول 
عاملياً يف نقل الشحنات

الخيار األول يف نقل الشحنات 

داخل وبني مدن اململكة 
العربية السعودية بحلول 2025

املساهمة الفعالة باملشاركة بتنمية القطاع 
يف اململكة وتوفري خدمات مبتكرة تحقق 
وصول الشحنات بشكل آمن وبرسعة عالية 

ومرونة يف بيئة مناسبة



املــزايا التنافسيـــة

خدمة 24 ساعة 

خدمة استالم ونقل وتسليم بشكل مبارش 
ألي مدينة خالل 24 ساعة طوال أيام السنة 

واإلجازات الرسمية والوطنية واألعياد

خدمة عمالء

 24 ساعة
التأمني 

اتاحة خيار تأمني رشكة التعاونية  

التغليف

توفري خيار التغليف املبتكر 
واملبارش خالل خمسة ثواين

وسائل الدفع

توفري جميع وسائل الدفع 
اإللكرتونية

توفري خدمة الدفع عىل 

املستلم بطريقتني ألول مره 

تستخدم عاملياً

االبتكار

حلول وأساليب مبتكرة تسهل 
عملية النقل واالستالم

خدمة املجتمع

عمل حر يوفر مصدر دخل فوق 
املتوسط ملزودي الخدمة



سهولة

تسجيل األفراد يف 
التطبيق وتفعيل الحسابات 

بشكل رسيع

مرونة

إمكانية تسجيل التاجر يف 

التطبيق واستخدامة بشكل مبارش 

دون الحاجة إىل إجراءات تعاقدية

كفاءة التوصيل

رسعة التوصيل وتغطية كافة 

مدن اململكة

يضمـــن التطبيــق



االبتكار



اإلبتكار يف التطبيق

قام فريق رشكة التامس بدراسة السوق واستطالع مكامن الفرص وتحسينها كام تم تطوير
يساهم يف تحقيق طموحات التاجر يف توصيل آمن ورسيع للشحنات وفوري

مقارنة برشكات النقل األخرى

التمسنا حاجة الباحث عن العمل والباحث 
عن دخل إضايف بدون التزامات او 

تعاقدات او وقت محدد.

التمسنا حاجة التاجر لضامن وصول 
شحناته بشكل رسيع وآمن ومرن 

ويف بيئة مناسبة 

التمسنا حاجة العميل املرسل ووفرنا عناء 
التغليف والبحث عن مختلف الرشكات بتقديم 

خدمة عىل مدار الساعة خالل أيام األسبوع 
واإلجازات واألعياد وبسعر أقل



اإلبتكار

اخرتاع بوليصة شحن الكرتونيا 

برقم فريد من نوعه بكود 
تسلسيل

تم تطوير ماسح كود يسمح مبسح 
كود التطبيق فقط و يتم ربطها 

عن طريق مسح QR كود

يتم ربط QR كود خاص 

ومختلف برقم الرحلة وال 

ميكن التالعب به او تغيرية

تغليف الشحنات بأكياس تم 

صناعتها بطابع أمني و حساس له 

رشيط يغلق بأحكام وال ميكن 
التالعب به او تغيريه

حامية مرتبطه ببوليصة الشحن 

اإللكرتوين ومطبوعة بطريقة 
مدروسة ومحكمة

ربط التحقق من املحتوى والتوقيع 
اإللكرتوين وصورة الشحنة و هي 
مغلفة والبوليصة اإللكرتونية يف 
عملية االستالم و التسليم بحيث ال 
ميكن للكابنت التالعب وبذلك حققنا 

نظام أمني متكامل

االستعانة بالخرباء يف توفري افضل 
تصميم للتطبيق يساهم يف 

تحقيق طموحات التاجر يف توصيل 
آمن ورسيع للشحنات وفوري 



ــول  ــع دخ ــم ومين ــن ومحك • إغالق آم
الهواء. 

• حساســية التغليــف بحيــث تظهــر أي 
محاولة لفتح الشحنة .

الصــق  برشيــط  غالف  كل  ميتــاز   •
يتسخدم ملرة واحدة.

• كل كيــس يحمــل بوليصــة الكرتونيــة 
ذكية.

• كل كيس ميتاز برمز  QR خاص.  
املرســل  بيانــات  كافــة  ربــط  يتــم   •
والــكابنت واملســتلم برمــز QR خــاص 

وال ميكن استبداله او التالعب به.
الشــحنة ال ميكــن  لــضامن سالمــة   •
ــتالم  ــد اس ــف و QR بع ــل التغلي تبدي

الكابنت للشحنة. 

  مزايـا التغليــف

ال  املســتخدمني  بيانــات  وخصوصيــة  لسالمــة   •
قبــل  مــن  اال  البوليصــة  بيانــات  قــراءة  ميكــن 
وتختفــي  الشــحنة  عــن  املســؤول  الــكابنت 

البيانات مبارشة بعد تسليم الشحنة. 
• تغليف الشحنة ال يتجاوز 5 ثواين.

• ال يأخذ الكيس حيز كبري يف مركبة الكابنت. 
الــكابنت قبــل  الشــحنة مــن قبــل  يتــم فحــص   •
الوصــف  ومتطابقــة  وتصويرهــا  تغليفهــا 
املذكــور مــع الواقــع وأي رضر أو يشء مخالــف 
للقانــون يف الشــحنة تــم وضعــه بتعمــد عــدم 

اظهاره للكابنت يعترب مسؤولية املرسل
• يتــم تغليــف الشــحنة والحفــاظ عىل حالتهــا عنــد 

االستالم. 
حــال  يف  الــكابنت  مســؤولية  الشــحنة  تعــترب   •
وجــود أي تالعــب او محاولــة فتــح للشــحنة اثنــاء 

عملية النقل.

حصل تطبيق عالطريق عىل براءيت اخرتاع 

مـن الهيئـة السعودية للملكية الفكرية :

براءة عىل النموذج الصناعي 

براءة عىل بوليصة الشحن الذكية 



 نسخة التاجر والعميل

تتيح له إدارة مخزون الشحنات وتحديد 
قيمة الشحن بشكل سهل

تتيح له الوصول بسهولة إىل 
املتاجر واختيار الشحنات

نسخة الكابنت

تم تطوير نسختني من التطبيق



تطبيـــق

التاجـــــر

والعميـل 



تطبيـق التـاجر والعميل 

تطبيق يقدم خدمة نقل الشحنات ( إستالم ، تغليف ، نقل ، تسليم ) للمتاجر 
واألفراد. من موقع املرسل ألي موقع آخر للمستلم يف نفس اليوم داخل 

املدينة او خالل مدة اقصاها 24 ساعة بني املدن. مع االلتزام مبواصفات 

يحتاجها السوق من الخدمات اللوجستيه ومبعايري تتفوق عىل املعايري 
العاملية لخدمة نقل الشحنات.



تفوقت مواصفات ومقاييس تطبيق عالطريق عىل غريها من التطبيقات املحلية والعاملية 

مميــزات التطبيـــق

نقل الشحنات خالل 

ساعات فقط

أقل قيمة نقل يف القطاع تشمل االستالم 

من املوقع والتسليم للمستفيد
بيئة شحن معتدلة الربودة 

داخل مقصورة السيارة 

تغليف آمن 

للشحنات
تقديم الخدمات 7/24 ويف االعياد واجازة 

نهاية االسبوع واالجازات الرسمية



امكانية التفاضل 

باألسعار بني الكباتن

اتاحة خيار للتأمني من رشكة التعاونية للتأمني 

لتعويض االرضار والتلفيات 

إمكانية تتبع الشحنات عىل الخرائط 

وبشكل مبارش 

توفر جميع

وسائل الدفع

تفوقت مواصفات ومقاييس تطبيق عالطريق عىل غريها من التطبيقات املحلية والعاملية 

مميــزات التطبيـــق



تطبيـــق

الكابـــنت 



تطبيــق عالطريــق كابنت مرتبــط بتطبيــق عالطريــق التاجــر والعميــل، ويتيــح تطبيــق الــكابنت لألفــراد 
املســتقرين يف املــدن او املســافرين بنقــل الشــحنات داخــل او خــارج املــدن عــن طريــق 

املســاحة املتوفــرة داخــل مقصــورة الســيارة يف أي وقــت ويف كل وقــت ضمــن إطــار سياســات 

وإجــراءات النقــل لرشكــة إلــتامس التــي تتفــوق عىل غريهــا مــن التطبيقــات والرشكات اللوجســتية 
وتقديم الخدمات بجودة عالية تتجاوز املواصفات واملقاييس املحلية والعاملية.

تطبيـــق الكابتـــن



زيادة الدخل عند األفراد 
عرب نقل الشحنات والسلع بعملية منظمة ومرنة 

متكني الكابنت من حمل أي عدد 
من الشحنات

فرتة عمل مرنة 
للكابنت يف 24 ساعة 

تحويل فوري

للكابنت خالل  48 ساعة 
خدمة عمالء 24 ساعة خالل أيام 

األسبوع واإلجازات الرسمية

مميــزات التطبيـــق

يعترب تطبيق عالطريق الوحيد الذي يقدم نسبة دخل أعىل للكابنت محلياً وعاملياً

تعترب نسبة الكابنت %75 

من قيمة نقل الشحنة 
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