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م2021تقرير اجتماع مجلس اإلدارة لعام 



مجلس اإلدارةكلمة رئيس

.وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم

لمساهميم2021الماليالعامعناإلدارةلمجلسالسنويالتقريرأقدمأنيسرني

الشركةأداءعلىتقريرنايحتويحيثالمعلوماتلتقنيةاندروميداشركة

األداءأيضايوضحكمام2021عامخاللالشركةشهدتهاالتيواالحداثوانشطتها

.م2021لعامالمالي

رؤيتهالتحقيقم2021العامخاللوالنتائجاإلنجازاتمنجزءلكمأوضحأناودكما

خاللمنالمعلوماتتقنيةمجالفيرائدةتكونلكيوذلكالمستقبليةوأهدافها

السعييفمستمرةشركتناانكماالتقنيةالمجاالتمختلففيأنشطتهاتنويع

اإلنجازاتمنالمزيدتحقيقفيواالستمراروتحقيقهامساهميهاتطلعاتوراء

النالذيالرشيدةواإلدارةاالكفاءموظفيهابجهودثمتعالىبفضلهوالنجاحات

بهاوالرقيتطويرهاعلىوالعملالشركةخدمةفيجهدايألون

.ينمساهمي شركة اندروميدا للتقنية المعلومات    المحترم/ السادة 

محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة



مقدمة عن الشركة

مقفلةمساهمةشركةوهيهـ1434عامالمعلوماتلتقنيةاندروميداشركةتأسست

منالصادر1010356267رقمالتجاريوالسجل7003339343للمنشأةالموحدالرقمبموجب

سعوديريالمليون12منالحاليالشركةمالرأسويتكونهـ14/01/1434بتاريخالرياض

اتالبرمجيوبرمجةتصميمفياألساسيالشركةنشاطويتمثلم2021نهايةفيكما

رعفوللشركة.والمعلوماتاالتصاالتشبكاتومراقبةإدارةخدمةوتقديمالخاصة

:اليةالتالتصاريحويمتلكللتجارةالمسلسلةالمرآةوهوحالياسجلهاتحتواحد

.(فقطالحكوميةللمنافسات)األمنيةوالتجهيزاتللمعداتبالجملةالبيع

.األمنيةلألجهزةبالجملةالبيع

األمنيةلألجهزةبالتجزئةالبيع



منلعمالئنااألعمالنموتعزيز
روالتطوياإلبداعيالتصميمخالل

قللسوالجودةعاليةحلولوتقديم
وقةموثتنافسيةوميزةقيمةتخلق

.العالمأنحاءجميعفيللعمالء

مهمتنا

لخدماترئيسيكمزودوالنموالتطور
ألداء،افيرائدًالنصبحالمعلوماتتقنية
ةالجودعاليةرقميةمنتجاتتوفيرفي

السوقفيالبرمجياتتطويروحلول
.التنافسيةالعالمية

رؤيتنا
بهاالتمسكينبغيالتياندروميداشركةفينتبناهاالتيالقيم
االدارةوتسعىومنسوبيهاموظفيهاقبلمنممارستهاو

تيوالاندروميدالشركةالمحوريةبالقيمالتمسكإلىأيضا
ولحالتمركز،والمسائلةالتمكين،الفريقبروحالعملتضم

والشفافيةاالستقامة،والنموالتعلم،العمالء

قيمنا



ناخارطة الطريق لخدماتنا ومنتجات

نحن منفتحون على تعديل العرض

.لتتناسب مع ميزانية المشروع

صديقة للميزانية

استكمال العمل حسب خطة 

.العمل والوقت المحدد

توقيت ممتاز

كرةمبتعملوأساليبأفكارتقديم

الحاليةاحتياجاتكتناسب

.والمستقبلية

أفكار قيّمة

لتقديممحترفعملفريق

ييموتقحاجتكحسباالستشارات

.المقدمةالخدمة

استشارات احترافية



م2021ابرز االحداث واألنشطة لعام 

ة زيـادوذلـك بتعديل حصص المساهمين واضـافة مسـاهمين جـدد فـي الشـركة •

اثنـي عشــر مليــون ( 12،000،000)ســتة مليــون ريـال الــى ( 6،000،000)رأس مـال الشــركة مـن 

( 10)ستمائة ألـف سـهم بواقـع ( 600،000)ريال عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة 

و تعيـــين مكتـــب الســـالم ليكـــون مكتـــب المراجعـــة عشـــرة ريـــاالت لكـــل ســـهم

الخارجية وللقيام بإجراءات زيادة رأس المال

سـنوات مـن 3تعيين المهندس هشام السحيباني رئيسا تنفيذيا للشركة لمدة .•

م01/02/2021تاريخ 

علـى تطـوير تم انشاء فرع لتطوير التطبيقات في باكستان وتعيين فريق للعمل•

. األنظمة الطبية للشركة

ــة • حصــلت فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا  Milesightالحصــول علــى وكال

. 2021في السوق لعام Milesightالشركة على لقب أفضل شريك ل 



االدارةمجلس
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

ابتدأتقدوالعاليةوالخبرةبالكفاءةاألعضاءهؤالءويتمتعأعضاءأربعمنيتكونالمعلوماتلقنيةاندروميداشركةإدارةمجلس

.للشركةاألساسيللنظاموفقام05/11/2020تاريخمناعتباراسنواتخمسومدتهاالحاليةالدورة

أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم بالجلس في دورته الحالية

المنصبالجنسيةاالسم

رئيس مجلس اإلدارةسعوديمحمد بن صالح السحيباني

نائب رئيس مجلس اإلدارةسعوديهشام بن محمد السحيباني

عضو مجلس اإلدارةسعوديمنصور بن حسن اليامي

عضو مجلس اإلدارةسعوديإبراهيم بن حمد السكيتي

اإلدارة التنفيذية

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيهشام بن محمد السحيباني

المدير الماليمحمد طاهر



م2021اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 
م وكان سجل حضور األعضاء كما بالجدول التالي2021عقد مجلس اإلدارة اجتماعين خالل العام 

(2)االجتماع رقم (1)االجتماع رقم االسم

محمد بن صالح السحيباني

هشام بن محمد السحيباني

منصور بن حسن اليامي

إبراهيم بن حمد السكيتي

خبرات أعضاء مجلس االدارة

إبراهيم السكيتيمنصور الياميهشام السحيبانيمحمد السحيباني

ـــــس إدارة ومؤســـــس  ـــــيس مجل رئ

شــــــــركة بحــــــــر العــــــــر  ألنظمــــــــة 

سنة في مجال 46المعلومات خبرة 

اإلدارة وأنظمـــــــــــــة المعلومـــــــــــــات 

والمالية واإلستثمار

خـــــريج الهندســـــة الصـــــناعية مـــــن 

سنة 15جامعة الملك سعود، خبرة 

فــي مجــال إدارة المشــاريع التطــوير

بشــركات تقنيــة المعلومــات، عمــل

ر كعضو مجلس إدارة في شركة بح

العــــر  ألنظمــــة الملعومــــات مــــن 

. 2020وحتى 2009عام 

عشـــر ســـنة موظـــف اداري 14خبـــرة 

شــــــؤون االتصــــــاالت فــــــي شــــــركة 

.السالم للطائرات

سـنوات مـدير عالقـات عامـة 6خبرة 

في شركة تكنولوجيا المعمارية

ماجســـــــــتير فـــــــــي ادارة االعمـــــــــال 

سنة في تأسـيس16التنفيذية خبرة 

وبنــــــاء ادارات تقنيــــــة المعلومــــــات 

والتحــــــول الرقمــــــي فــــــي القطــــــاع 

الحكومي والخاص



تطبيقاتنا



BinQasem.com 
منصة المزاد على اإلنترنت

ممنتجاتهلعرضللبائعينالخياراتمنالعديدتوفرمزاداتمنصةهي

اءاالنتهحتىاالطرافكلحقوقعلىوالحفاظالمهتمينمعوالتواصل

بيناألمواللتحويلضمانكحسا المنصةتعملحيث.البيععمليةمن

القيمةضريبةشاملةالعمليةعلىمعينةنسبةاخذمعالطرفين

رمزريقطعنللمشتريالمنتجتسليمتوثيقخدمةأيضاوتوفرالمضافة

قارنةموامانسالسةأكثرالعمليةيجعلمماالجوالعلىالمرسلالتأكيد

عمليةربطيتمانالقريبالمستقبلفيونهدفالمنصاتبباقي

تأكيدعلىولبالحصاماناأكثرالعمليةتصبححتىالوطنيبالنفاذالتسجيل

ثروأكتلقائيبشكلالبياناتوتعبأةالحقوقوحفظلضمانالهوية

.مصداقية

إجراءات سهلة للتسجيل وبدء العطاءات

تسجيل سهل

تقديم العطاءات في الوقت الحقيقي وخيارات متعددة للعرض

والمتابعة 

عملية المزايدة البسيطة

عملية الدفع آمنة وموثوقة عبر بوابة الدفع 

الموثوقة

معاملة آمنة



AndroHealth Solution
الحل األمثل للمنشآت الصحية

AndroHealthوالماليةاإلداريةالنواحيإلدارةمتكاملنظامهو

الرعايةومؤسساتوالعياداتالمستشفياتفيوالطبية

بمااتالمستشفيفيالعملتنظيمالىالنظاميهدف.الصحية

وجودهاثناءسواءًومتابعتهالمريضبياناتالىالوصوليتيح

دمةالختقديمبتنظيمالنظامويقومخارجهااوبالمستشفى

البرامجوتنظيموقتوبأسرعاألمثلالوجهعلىللمريض

لخالمنالطبيبعملوتسهيلحالةلكلالمالئمةالعالجية

وصالفح–واالعراضالشكوى)المريضلحالةالطبيالتسجيل

اءاألطبأوامر–التشخيصات–العمليات–واالشعةوالتحاليل

االدوية–المريضحالةتقدممتابعة–تنفيذهاومتابعة

(يرالكثوغيرها–والمراجعاتالمواعيدحجز–الطبيةوالتوصيات

دقةويضمنالصحيةالمريضحالةتطورمتابعةيسهلمما

.األداءوسرعة



قةطريوأسهلجودةبأفضلالصحيةالخدماتلتقديمسعوديةاتصاليطبمنصة

ومتىانواكأينما،للجميعصحيةرعايةأفضلبتقديمشغفنانتاجهوالتطبيق.ممكنة

نهدف،واحدمكانفيالطبيةوالخبرةالتقنياتأحدثبينالجمعخاللمن.إليهااحتاجوا

لةوسهآمنةإلكترونيةمنصةأيضاوهو.وتبسيطهاالصحيةالرعايةتحسينإلى

صدارواست.بعدعنالطبيةاالستشاراتعلىالحصولمنالمرضىتمكناالستخدام

إجراءةطريقاختيارللمستخدميمكن.آمنةدفعطرقمعإلكترونياً،الطبيةالوصفات

الفيديومكالماتأوالصوتيةالمكالماتأوالنصيةالرسائلطريقعنسواءاالستشارة

.مكانأيومنوقتأيفياالستشارةوبدء،

MedaCare APP
االستشارات الطبية عبر اإلنترنت



يرؤية المملكة العربية السعودية في تحول القطاع الصح

2030ةالسعوديالعربيةالمملكةرؤيةمواكبةالىالنظاميهدف
السعوديةتسعىالتيوااللتزاماتواألهدافالتوجهاتمن
كينتمالرؤيةتبنتحيثاألصعدة،مختلففيتحقيقهاإلى
ماكلمعوالهيئاتوالمؤسساتواألجهزةالوزاراتكافة
إلىوبهمالمواطنينمعتصلالتيأهدافهالتحقيقيتوافق

تأنشئذلكسبيلوفي.مستدامةوتنميةزاهرمستقبل
التيالبرامجإلطالقوالداعمةالممكنةاألجهزةمنالعديد
تلفمخبينالتنسيقوتيرةرفعخاللمنالرؤيةأهدافتحقق
المشروعاتفياإلنجازاتسرعةوضمانالحكوميةاألجهزة

المراجعةمعالعملفياالستدامةوتحقيقوالمبادرات،
.التنفيذلمستوياتالدورية

فييةالتنفيذالبرامجأحد-الوطنيالتحولبرنامجفإنهناومن
ذيوتنفياستراتيجيجناحتشكيلتضمن–2030رؤيةتحقيق
هذهتعملإذ.الرؤيةتحقيقفيتشاركحكوميةجهاتلعدة

المرتبطةاالستراتيجيةاألهدافتحقيقعلىاألجنحة
مستهدفاتتحقيقإلىوصوال.2020حتىمرحليةبمستهدفات

.2030الرؤية



فيالصحيالقطاعهيكلةإعادةإلىيهدفالذيالصحيالقطاعتحولوفي

الفردحةصعلىيقومومتكامالً،وفعاالًشامالًصحياًنظاماًليكونالمملكة

الرعايةمبدأعلىويعتمد،(والزائروالمقيمالمواطنفيهمبمن)والمجتمع

تعزيزلخالمنالماليةواالستدامةالشفافيةتضمنالتيالقيمةعلىالقائمة

للرعايةالجديدالنموذجوتطبيقاألمراض،منوالوقايةالعامة،الصحة

الخدماتإلىالوصولتحسينعنفضالً األمراض،منبالوقايةالمتعلقة

والعادل،الشاملالجغرافيوالتوزيعالمثلىالتغطيةخاللمنالصحية

تحسيننعفضالًالرقمية،والحلولاإللكترونيةالصحةخدماتتقديموتوسيع

اتباعوتطبيقعبرالمستفيدينرضاعلىوالتركيزالصحية،الخدماتجودة

ايةالرعأنظمةوتمكينوإنشاءاألدلة،علىالقائمةالدوليةالمعاييرأفضل

لشراءاتفعيلخاللمنالمملكةمناطقجميعتغطيالتيالمتكاملةالصحية

مليعكماوالسالمة،المروربحركةالمجتمعيالوعيوتعزيزللخدمات،الهادف

جهاتجميعبينوالتنسيقالمواءمةعلىالصحيالقطاعتحولبرنامج

لكوكذالصلة،ذاتالحكوميةوالجهاتالرؤيةتحقيقوبرامجالصحيالقطاع

.التحولرحلةخاللاالستراتيجيةالوطنيةاألهدافمعوالربطالمواءمة

يرؤية المملكة العربية السعودية في تحول القطاع الصح



منتجاتنا وخدماتنا



تحلول الشبكااألنظمة األمنية و
ونيةالتلفزيالدوائروكاميرات.واألمنيةالذكيةاألجهزةوتركيبتوريدفيمتخصصون

POEكاميراهيالرئيسيةمنتجاتنااهممنCCTV))المغلقة IP،وكاميرااحترافيةIP

جوالخروالدخولفيوالتحكمواالنصرافالحضورأنظمةمثل.أخرىوملحقاتالسلكية،

شفوالكالهيدروليكيةالطرقوحواجزالبوابةوحواجزاألسفلمنالمركباتمراقبةنظام

...وغيرهاIP(VoIP)عبرالصوتنقلأنظمةوتوفيرالفحصوبواباتالمعادنعن

LAN.سلكيةالاوسلكيةسواءللمبانيشبكاتوتشغيلتأسيسخدماتنقدمكما &

WANالبياناتمراكزتأسيسفيالمساعدةوDatacenter

دعم فني محترف شركاء معتمدين ذالتصميم والتنفي



Milesightوكالة 

 Milesightحصـلت شـركة اندروميـدا لتقنيـة المعلومـات علـى وكالـة لمنتجـات شـركة

.الصينية في المملكة العربية السعودية

. 2021فــي الســوق لعــام Milesightكمــا حصــلت الشــركة علــى لقــب أفضــل شــريك ل 

هــا هــذه الجــائزة التقديريــة نتيجــة العديــد مــن اإلنجــازات كــان أبرز” اندروميــدا “وحققــت 

بشــكل كبيــر مقارنــة مــع الــوكالء حــول العــالم مــن Milesightارتفــاع مبيعــات شــركة 

وتحقيقهـا أعلـى مسـتوى ، 2021جهة، ومقارنة مع مبيعاتها بالسوق السعودي لعـام 

فــي رضــا العمــالء عــن خــدمات البيــع، إضــافة إلــى العديــد مــن اإلنجــازات األخــرى التــي 

.كعالمة منافسة بالسوق السعوديMilesightوضعت عالمة 



الذكيةوالهواتفالويبتطبيقات

ــة والمســتندة إلــى الويــب وســتجعل العمــ ل تــوفير أحــدث تطبيقــات األجهــزة المحمول

يتـيح . يكتسب جمهورًا أوسع من ذي قبل باإلضافة إلى تلقي المزيد مـن فـرص العمـل

ــا إلــى جنــب مــع خبرتنــا التقنيــة ومنهجيتنــا ال فعالــة لنــا نهجنــا الموجــه نحــو األعمــال جنبً

.مالاستيعا  أي تحد تطرحه الصناعة والمثابرة إلنشاء حلول توفر لك الوقت وال

طبيقـات لدينا فريـق تطـوير محتـرف يـتفهم احتياجـات العمـالء للتطـوير ويوجهـه لبنـاء ت

.قوية وقابلة للتطوير في مختلف المنصات والصناعات



IOTاألشياءانترنت

منة هو عبارة عن شـبكة مـن األشـياء التـي تحتـوي علـى تقنيـة مضـ

ي يحدث بين تسمح باالتصال باإلنترنت، كما تُشير إلى االتصال الذ

هـــذه األشـــياء واألجهـــزة واألنظمـــة األخـــرى التـــي تـــدعم اإلنترنـــت، 

أو ويمكن أن تكون هذه األشياء آالت أو مكونات مادية أو حيوانات

ــا باالتصــال باإلنترنــت ( IoT)يســمح إنترنــت األشــياء . حتــى أشخاصً

ــة، مثــل أجهــزة الحاســو  والهواتــف بمــا يتجــاوز األجهــزة التقليدي

كـن ويم. الذكية، ويمتد إلى مجموعـة متنوعـة مـن األشـياء اليوميـة

.من عمل المنازل الذكية



النجاحشركاء



المراجع الخارجي



م2021رأي المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية للعام المالي 

راجعـة بعـد وفقا لما ورد في تقرير المراجع الخارجي للشركة السادة مكتب السالم والذي افاد بنتيجة الم

:م كما يلي31/12/2021التدقيق للقوائم المالية الموحدة السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية   

شـركة في رأينا فإن القـوائم الماليـة المرفقـة تعـرض بعـدل مـن كافـة النـواحي الجوهريـة المركـز المـالي لل

م وفقـا للمعـايير 31/21/2021م حتـى 11/11/2020م واداءها المالي وتـدفقاتها النقديـة عـن الفتـرة 31/12/2021كما في 

الدوليـــة للتقريـــر المـــالي المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمعـــايير واالصـــدارات األخـــرى

.المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ويةتحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السن

الماليـة ال توجد لدى المراجع الخارجي السادة مكتب السالم أي تحفظات على القوائم المالية عن السـنة

م31/12/2021المنتهية في 



الكلمة الخاتمة



الخاتمة

الــدائم عيناأتقــدم بالنيابــة عــن اعضــاء مجلــس اإلدارة بتقــديم خــالص الشــكر لعمالئنــا الكــرام والســادة المســاهمين نظيــر الثقــة الممنوحــة لشــركتنا ونؤكــد ســ

.لتطوير اعمال الشركة وتقديم اعلى مستويات التقنية الحديثة بما يحقق تطلعاتكم

ن اجــلويطيــب لنــا التقــدم بالشــكر لجميــع مــوظفي الشــركة علــى الجهــد المتواصــل الــذي يقومــون بــه لتطــوير األداء وتحســين العمــل بجــودة متميــزة وذلــك مــ

.الحفاظ على مكانة الشركة في قطاع تقنية المعلومات

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

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

محمد بن صالح السحيباني

رئيس مجلس االدارة



لكمشكــراً 


