اندروميدا لتقنية المعلومات
Andromeda Information Technology
تقرير اجتماع مجلس اإلدارة لعام 2021م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة  /مساهمي شركة اندروميدا للتقنية المعلومات المحترمين.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن العام المالي 2021م لمساهمي
شركة اندروميدا لتقنية المعلومات حيث يحتوي تقريرنا على أداء الشركة
وانشطتها واالحداث التي شهدتها الشركة خالل عام 2021م كما يوضح أيضا األداء
المالي لعام 2021م.
كما اود أن أوضح لكم جزء من اإلنجازات والنتائج خالل العام 2021م لتحقيق رؤيتها
وأهدافها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال تقنية المعلومات من خالل
تنويع أنشطتها في مختلف المجاالت التقنية كما ان شركتنا مستمرة في السعي
وراء تطلعات مساهميها وتحقيقها واالستمرار في تحقيق المزيد من اإلنجازات
والنجاحات بفضله تعالى ثم بجهود موظفيها االكفاء واإلدارة الرشيدة الذين ال
يألون جهدا في خدمة الشركة والعمل على تطويرها والرقي بها

محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

مقدمة عن الشركة
تأسست شركة اندروميدا لتقنية المعلومات عام 1434هـ وهي شركة مساهمة مقفلة
بموجب الرقم الموحد للمنشأة  7003339343والسجل التجاري رقم  1010356267الصادر من
الرياض بتاريخ 14/01/1434هـ ويتكون رأس مال الشركة الحالي من  12مليون ريال سعودي
كما في نهاية 2021م ويتمثل نشاط الشركة األساسي في تصميم وبرمجة البرمجيات
الخاصة وتقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات .وللشركة فرع
واحد تحت سجلها حاليا وهو المرآة المسلسلة للتجارة ويمتلك التصاريح التالية:
البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات األمنية (للمنافسات الحكومية فقط).
البيع بالجملة لألجهزة األمنية.
البيع بالتجزئة لألجهزة األمنية

رؤيتنا

قيمنا

التطور والنمو كمزود رئيسي لخدمات
تقنية المعلومات لنصبح رائدًا في األداء،
في توفير منتجات رقمية عالية الجودة
وحلول تطوير البرمجيات في السوق
العالمية التنافسية.

القيم التي نتبناها في شركة اندروميدا التي ينبغي التمسك بها
وممارستها من قبل موظفيها ومنسوبيها وتسعى االدارة
أيضا إلى التمسك بالقيم المحورية لشركة اندروميدا والتي
تضم العمل بروح الفريق ،التمكين والمسائلة ،التمركز حول
العمالء ،التعلم والنمو ،االستقامة والشفافية

مهمتنا
تعزيز نمو األعمال لعمالئنا من
خالل التصميم اإلبداعي والتطوير
وتقديم حلول عالية الجودة للسوق
تخلق قيمة وميزة تنافسية موثوقة
للعمالء في جميع أنحاء العالم.

خارطة الطريق لخدماتنا ومنتجاتنا

استشارات احترافية

أفكار قيّمة

توقيت ممتاز

صديقة للميزانية

فريق عمل محترف لتقديم
االستشارات حسب حاجتك وتقييم
الخدمة المقدمة.

تقديم أفكار وأساليب عمل مبتكرة
الحالية
احتياجاتك
تناسب
والمستقبلية.

استكمال العمل حسب خطة
العمل والوقت المحدد.

نحن منفتحون على تعديل العرض
لتتناسب مع ميزانية المشروع.

ابرز االحداث واألنشطة لعام 2021م
• تعديل حصص المساهمين واضـافة مسـاهمين جـدد فـي الشـركة وذلـك بزيـادة
رأس مـال الشــركة مـن ( )6،000،000ســتة مليــون ريـال الــى ( )12،000،000اثنـي عشــر مليــون
ريال عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة ( )600،000ستمائة ألـف سـهم بواقـع ()10
عشـــرة ريـــاالت لكـــل ســـهم و تعيـــين مكتـــب الســـالم ليكـــون مكتـــب المراجعـــة
الخارجية وللقيام بإجراءات زيادة رأس المال
• .تعيين المهندس هشام السحيباني رئيسا تنفيذيا للشركة لمدة  3سـنوات مـن

تاريخ 01/02/2021م
• تم انشاء فرع لتطوير التطبيقات في باكستان وتعيين فريق للعمل علـى تطـوير
األنظمة الطبية للشركة.
• الحصــول علــى وكالــة  Milesightفــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا حصــلت
الشركة على لقب أفضل شريك ل  Milesightفي السوق لعام .2021

مجلس االدارة
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
مجلس إدارة شركة اندروميدا لقنية المعلومات يتكون من أربع أعضاء ويتمتع هؤالء األعضاء بالكفاءة والخبرة العالية وقد ابتدأت
الدورة الحالية ومدتها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 05/11/2020م وفقا للنظام األساسي للشركة.
أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم بالجلس في دورته الحالية
المنصب
الجنسية
االسم
رئيس مجلس اإلدارة
سعودي
محمد بن صالح السحيباني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
سعودي
هشام بن محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة
سعودي
منصور بن حسن اليامي
عضو مجلس اإلدارة
سعودي
إبراهيم بن حمد السكيتي
اإلدارة التنفيذية
االسم

هشام بن محمد السحيباني
محمد طاهر

المنصب
الرئيس التنفيذي
المدير المالي

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2021م
عقد مجلس اإلدارة اجتماعين خالل العام 2021م وكان سجل حضور األعضاء كما بالجدول التالي
االجتماع رقم ()1

االسم
محمد بن صالح السحيباني
هشام بن محمد السحيباني
منصور بن حسن اليامي
إبراهيم بن حمد السكيتي

االجتماع رقم ()2

خبرات أعضاء مجلس االدارة
محمد السحيباني

هشام السحيباني

رئـــــيس مجلـــــس إدارة ومؤســـــس
شــــــــركة بحــــــــر العــــــــر ألنظمــــــــة
المعلومات خبرة  46سنة في مجال
اإلدارة وأنظمـــــــــــــة المعلومـــــــــــــات
والمالية واإلستثمار

خـــــريج الهندســـــة الصـــــناعية مـــــن
جامعة الملك سعود ،خبرة  15سنة
فــي مجــال إدارة المشــاريع التطــوير
بشــركات تقنيــة المعلومــات ،عمــل
كعضو مجلس إدارة في شركة بحر
العــــر ألنظمــــة الملعومــــات مــــن
عام  2009وحتى .2020

منصور اليامي

إبراهيم السكيتي

خبـــرة  14عشـــر ســـنة موظـــف اداري ماجســـــــــتير فـــــــــي ادارة االعمـــــــــال
شــــــؤون االتصــــــاالت فــــــي شــــــركة التنفيذية خبرة  16سنة في تأسـيس
السالم للطائرات.
وبنــــــاء ادارات تقنيــــــة المعلومــــــات
خبرة  6سـنوات مـدير عالقـات عامـة والتحــــــول الرقمــــــي فــــــي القطــــــاع
الحكومي والخاص
في شركة تكنولوجيا المعمارية

تطبيقاتنا

BinQasem.com
منصة المزاد على اإلنترنت
هي منصة مزادات توفر العديد من الخيارات للبائعين لعرض منتجاتهم
والتواصل مع المهتمين والحفاظ على حقوق كل االطراف حتى االنتهاء
من عملية البيع .حيث تعمل المنصة كحسا ضمان لتحويل األموال بين
الطرفين مع اخذ نسبة معينة على العملية شاملة ضريبة القيمة
المضافة وتوفر أيضا خدمة توثيق تسليم المنتج للمشتري عن طريق رمز
التأكيد المرسل على الجوال مما يجعل العملية أكثر سالسة وامان مقارنة
بباقي المنصات ونهدف في المستقبل القريب ان يتم ربط عملية
التسجيل بالنفاذ الوطني حتى تصبح العملية أكثر امانا بالحصول على تأكيد
الهوية لضمان وحفظ الحقوق وتعبأة البيانات بشكل تلقائي وأكثر
مصداقية.

تسجيل سهل

عملية المزايدة البسيطة

معاملة آمنة

إجراءات سهلة للتسجيل وبدء العطاءات

تقديم العطاءات في الوقت الحقيقي وخيارات متعددة للعرض
والمتابعة

عملية الدفع آمنة وموثوقة عبر بوابة الدفع
الموثوقة

AndroHealth Solution
الحل األمثل للمنشآت الصحية
 AndroHealthهو نظام متكامل إلدارة النواحي اإلدارية والمالية
والطبية في المستشفيات والعيادات ومؤسسات الرعاية
الصحية .يهدف النظام الى تنظيم العمل في المستشفيات بما
يتيح الوصول الى بيانات المريض ومتابعته سواءً اثناء وجوده
بالمستشفى او خارجها ويقوم النظام بتنظيم تقديم الخدمة
للمريض على الوجه األمثل وبأسرع وقت وتنظيم البرامج
العالجية المالئمة لكل حالة وتسهيل عمل الطبيب من خالل
التسجيل الطبي لحالة المريض (الشكوى واالعراض – الفحوص
والتحاليل واالشعة – العمليات – التشخيصات – أوامر األطباء
ومتابعة تنفيذها – متابعة تقدم حالة المريض – االدوية
والتوصيات الطبية – حجز المواعيد والمراجعات – وغيرها الكثير )
مما يسهل متابعة تطور حالة المريض الصحية ويضمن دقة
وسرعة األداء.

MedaCare APP
االستشارات الطبية عبر اإلنترنت
منصة طب اتصالي سعودية لتقديم الخدمات الصحية بأفضل جودة وأسهل طريقة
ممكنة .التطبيق هو نتاج شغفنا بتقديم أفضل رعاية صحية للجميع  ،أينما كانوا ومتى
احتاجوا إليها .من خالل الجمع بين أحدث التقنيات والخبرة الطبية في مكان واحد  ،نهدف
إلى تحسين الرعاية الصحية وتبسيطها .وهو أيضا منصة إلكترونية آمنة وسهلة
االستخدام تمكن المرضى من الحصول على االستشارات الطبية عن بعد .واستصدار
الوصفات الطبية إلكترونياً ،مع طرق دفع آمنة .يمكن للمستخدم اختيار طريقة إجراء
االستشارة سواء عن طريق الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو
 ،وبدء االستشارة في أي وقت ومن أي مكان.

رؤية المملكة العربية السعودية في تحول القطاع الصحي
يهدف النظام الى مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030
من التوجهات واألهداف وااللتزامات التي تسعى السعودية
إلى تحقيقها في مختلف األصعدة ،حيث تبنت الرؤية تمكين
كافة الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات مع كل ما
يتوافق لتحقيق أهدافها التي تصل مع المواطنين وبهم إلى
مستقبل زاهر وتنمية مستدامة .وفي سبيل ذلك أنشئت
العديد من األجهزة الممكنة والداعمة إلطالق البرامج التي
تحقق أهداف الرؤية من خالل رفع وتيرة التنسيق بين مختلف
األجهزة الحكومية وضمان سرعة اإلنجازات في المشروعات
والمبادرات ،وتحقيق االستدامة في العمل مع المراجعة
الدورية لمستويات التنفيذ.
ومن هنا فإن برنامج التحول الوطني  -أحد البرامج التنفيذية في
تحقيق رؤية  – 2030تضمن تشكيل جناح استراتيجي وتنفيذي
لعدة جهات حكومية تشارك في تحقيق الرؤية .إذ تعمل هذه
األجنحة على تحقيق األهداف االستراتيجية المرتبطة
بمستهدفات مرحلية حتى . 2020وصوال إلى تحقيق مستهدفات
الرؤية.2030

رؤية المملكة العربية السعودية في تحول القطاع الصحي
وفي تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في
المملكة ليكون نظاماً صحياً شامالً وفعاالً ومتكامالً ،يقوم على صحة الفرد
والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر) ،ويعتمد على مبدأ الرعاية
القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية واالستدامة المالية من خالل تعزيز
الصحة العامة ،والوقاية من األمراض ،وتطبيق النموذج الجديد للرعاية
ال عن تحسين الوصول إلى الخدمات
المتعلقة بالوقاية من األمراض ،فض ً
الصحية من خالل التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل،
وتوسيع تقديم خدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية ،فضالً عن تحسين
جودة الخدمات الصحية ،والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع
أفضل المعايير الدولية القائمة على األدلة ،وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية
الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خالل تفعيل الشراء
الهادف للخدمات ،وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسالمة ،كما يعمل
برنامج تحول القطاع الصحي على المواءمة والتنسيق بين جميع جهات
القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة ،وكذلك
المواءمة والربط مع األهداف الوطنية االستراتيجية خالل رحلة التحول.

منتجاتنا وخدماتنا

األنظمة األمنية و حلول الشبكات
متخصصون في توريد وتركيب األجهزة الذكية واألمنية .وكاميرات الدوائر التلفزيونية
المغلقة ( (CCTVمن اهم منتجاتنا الرئيسية هي كاميرا

 POE IPاحترافية ،وكاميرا IP

السلكية ،وملحقات أخرى .مثل أنظمة الحضور واالنصراف والتحكم في الدخول والخروج
نظام مراقبة المركبات من األسفل وحواجز البوابة وحواجز الطرق الهيدروليكية والكشف

عن المعادن وبوابات الفحص وتوفير أنظمة نقل الصوت عبر  (VoIP) IPوغيرها...

كما نقدم خدمات تأسيس وتشغيل شبكات للمباني سواء سلكية او ال سلكية & .LAN
 WANو المساعدة في تأسيس مراكز البيانات Datacenter

التصميم والتنفيذ

شركاء معتمدين

دعم فني محترف

وكالة Milesight
حصـلت شـركة اندروميـدا لتقنيـة المعلومـات علـى وكالـة لمنتجـات شـركة Milesight
الصينية في المملكة العربية السعودية.

كمــا حصــلت الشــركة علــى لقــب أفضــل شــريك ل  Milesightفــي الســوق لعــام .2021
وحققــت “اندروميــدا ” هــذه الجــائزة التقديريــة نتيجــة العديــد مــن اإلنجــازات كــان أبرزهــا
ارتفــاع مبيعــات شــركة  Milesightبشــكل كبيــر مقارنــة مــع الــوكالء حــول العــالم مــن
جهة ،ومقارنة مع مبيعاتها بالسوق السعودي لعـام  ، 2021وتحقيقهـا أعلـى مسـتوى
فــي رضــا العمــالء عــن خــدمات البيــع ،إضــافة إلــى العديــد مــن اإلنجــازات األخــرى التــي
وضعت عالمة  Milesightكعالمة منافسة بالسوق السعودي.

تطبيقات الويب والهواتف الذكية
تــوفير أحــدث تطبيقــات األجهــزة المحمولــة والمســتندة إلــى الويــب وســتجعل العم ـل
يكتسب جمهورًا أوسع من ذي قبل باإلضافة إلى تلقي المزيد مـن فـرص العمـل .يتـيح
لنــا نهجنــا الموجــه نحــو األعمــال جنبًــا إلــى جنــب مــع خبرتنــا التقنيــة ومنهجيتنــا الفعالــة
استيعا أي تحد تطرحه الصناعة والمثابرة إلنشاء حلول توفر لك الوقت والمال.
لدينا فريـق تطـوير محتـرف يـتفهم احتياجـات العمـالء للتطـوير ويوجهـه لبنـاء تطبيقـات
قوية وقابلة للتطوير في مختلف المنصات والصناعات.

انترنت األشياء IOT
هو عبارة عن شـبكة مـن األشـياء التـي تحتـوي علـى تقنيـة مضـمنة
تسمح باالتصال باإلنترنت ،كما تُشير إلى االتصال الذي يحدث بين
هـــذه األشـــياء واألجهـــزة واألنظمـــة األخـــرى التـــي تـــدعم اإلنترنـــت،
ويمكن أن تكون هذه األشياء آالت أو مكونات مادية أو حيوانات أو
حتــى أشخاصًــا .يســمح إنترنــت األشــياء ( )IoTباالتصــال باإلنترنــت
بمــا يتجــاوز األجهــزة التقليديــة ،مثــل أجهــزة الحاســو والهواتــف
الذكية ،ويمتد إلى مجموعـة متنوعـة مـن األشـياء اليوميـة .ويمكـن
من عمل المنازل الذكية.

شركاء النجاح

المراجع الخارجي

رأي المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية للعام المالي 2021م
وفقا لما ورد في تقرير المراجع الخارجي للشركة السادة مكتب السالم والذي افاد بنتيجة المراجعـة بعـد
التدقيق للقوائم المالية الموحدة السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية

31/12/2021م كما يلي:

في رأينا فإن القـوائم الماليـة المرفقـة تعـرض بعـدل مـن كافـة النـواحي الجوهريـة المركـز المـالي للشـركة
كما في 31/12/2021م واداءها المالي وتـدفقاتها النقديـة عـن الفتـرة 11/11/2020م حتـى 31/21/2021م وفقـا للمعـايير

الدوليـــة للتقريـــر المـــالي المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمعـــايير واالصـــدارات األخـــرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية
ال توجد لدى المراجع الخارجي السادة مكتب السالم أي تحفظات على القوائم المالية عن السـنة الماليـة
المنتهية في 31/12/2021م

الكلمة الخاتمة

الخاتمة
أتقــدم بالنيابــة عــن اعضــاء مجلــس اإلدارة بتقــديم خــالص الشــكر لعمالئنــا الكــرام والســادة المســاهمين نظيــر الثقــة الممنوحــة لشــركتنا ونؤكــد سـعينا الــدائم
لتطوير اعمال الشركة وتقديم اعلى مستويات التقنية الحديثة بما يحقق تطلعاتكم.
ويطيــب لنــا التقــدم بالشــكر لجميــع مــوظفي الشــركة علــى الجهــد المتواصــل الــذي يقومــون بــه لتطــوير األداء وتحســين العمــل بجــودة متميــزة وذلــك مـن اجــل
الحفاظ على مكانة الشركة في قطاع تقنية المعلومات.

وأود ان اختم بالمزيد من الشكر واالمتنان لمساهمينا على ثقتهم التي اولوها لمجلس اإلدارة ساعين ومتمنين جميعا المزيد من التقدم والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس االدارة

شكــراً لكم

