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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الحمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن 
ال نبــي بعــده؛ فإنــي أحمــد اهلل عــز وجــل علــى 
نعمــه العظيمــة ظاهــرة وباطنــة ثــم ال يفوتنــي 
نجــاح  قصــة  أســرد  أن  األســطر  هــذه   فــي 
 – اهلل  رحمــه   - الوالــد  الســيد  بدأهــا   وكفــاح 
ومــن ثــم أبنــاؤه مــن بعــده قامــت علــى أســاس 
الصــدق  قوامــه  بنيــان  وعلــى  متيــن  طيــب 
 واألمانــة واإلخــاص واحتــرام العميــل وهــذا مــن فضــل اهلل علينــا 

في شركتنا.

فنحــن ال نزعــم بأننــا األحســن أو األفضــل ولكننــا إذا قــام النــاس بعدهــم 
فنحــن منهــم وهلل الحمــد.

الرفيــع  الــذوق  النــاس عمــاء و موظفيــن، وتحتــرم  تحتــرم  شــركتنا 
راحتهــا  إلــى أكثــر مــن هــذا وذاك؛   وتســتجيب لمتطلباتــه ونتطلــع 
فــي إســعاد من حولهـــا وســعادتها فــي رضى عميلهــا ونتطلع للجـــودة 

وطموحـــات شركتنـــا ال حدود له؛ فلله الحمـــد من قبل ومن بعـــد.

 سامي بن إبراهيم بن محمد الُعمري
رئيس مجلس إدارة
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عن الشركة
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ــًا  ــعي دائم ــدودة نس ــري المح ــد العم ــم محم ــاء إبراهي ــركة أبن ــن ش  نح
 للتميــز وإرضــاء العمــاء مــن خــال مواقــع البيــع  وخدمــة مــا بعــد 
ــن  ــن عــام فــي الســوق ونســعي جاهدي ــا مــا يقــارب أربعي ــع، إذ لن البي
الموديــات  وأفضــل  األســعار  وأفضــل  جــودة  أفضــل   إلســتيراد 

العصرية والكاسيكية.

 ومــن خــال أســطولنا وطاقمنــا الوظيفــي المميــز نتطلــع أن نكــون 
قد أرضيناكم.

 كمــا نتطلــع لزيــادة منافــذ البيــع وزيــادة طاقتنــا االســتيعابية علمــًا
أننــا وهلل الحمــد قــد نجحنــا فــي تأســيس كثيــرًا مــن القطاعــات العامــة 
والخاصــة، وتتطلــع الشــركة مســتقبًا لفتــح فروعهــا فــي مناطــق 

المملكــة، باإلضافــة الســتحداث مســتودعاتنا وأســطولنا مؤخــرًا.

بــدأت الشــركة باإلســتيراد والشــراكة مــع األســواق العالميــة مــن خــال 
وكاالت حصريــة مــن ألمانيــا وأســبانيا وتركيــا والصيــن وماليزيــا كوريــا.
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أصول ثابتة

حساب الكميات

قسم المناقصات

أعضاء مجلس اإلدارةالهيكل التنظيمي

المدير العام

نائب المدير العام

مراقبة الجودةالسكرتارية

المشاريع الشؤون اإلدارية والمالية

شؤون الموظفين

الحسابات

العالقات العامة

المخازن

السكن واإلعاشة

المشتريات
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عالمة تجارية مسجلة

كمــا أن الشــركة وهلل الحمــد عامــة 
تجاريــة مســجلة.



1010



1111



12

التوصيل والتركيب

بالتوصيــل  تقــوم  الشــركة  ان  كمــا 
مدينــة  داخــل  المجانــي  والتركيــب 
الريــاض بواســطة عمالــة مدريــة وذو 

عاليــة. خبــرة 
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البيع من خالل المتجر االلكتروني

المنتــج  إثبــات  فــي  مصداقيــة  هنــاك   
ــة  ــي الحقيق ــو ف ــا ه ــل كم ــه للعمي ونقل
متجرنــا  فــي  ووافــي  كافــي  وشــرح 

االلكترونــي.

ــزا  كمــا يتوفــر لدينــا ســداد مــن خــال الفي
والماســتر كارد.

لجميــع  للتوصيــل  باإلضافــة 
خــال  مــن  المملكــة  أنحــاء 
اتفاقيتنــا مــع شــركة للتوصيــل 
لمقر العميل   أو شــركة الزاجل، واالســتام 
مــن مكاتبهــم المنتشــرة بالمملكــة علــى 

حســاب العميــل.
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الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل االجتماعي

مواقعنا وكودارنا

بالصــوت  جديدهــا  فيهــا  تنشــر  حســابات  للشــركة 
ــو ــر  الفيدي ــال تصوي ــن خ ــي م ــكل ح ــورة وبش والص

نتوزع حاليا من خال 7 فروع:
6 في مدينة الرياض	 
متجر إلكتروني يخدم جميع مناطق المملكة.	 

كمــا أننــا نهتــم فــي تنميــة مهــارات الــكادر البشــري 
ذو  هــم  مــن  واســتقطاب  تطويرهــم  فــي  لدينــا 

الخبــرة واالختصــاص.

www.alomary.sa
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وكالء حصريين

شركتنا بفضل اهلل هي الوكيل الحصري للعامة 
www.topstar.de التجارية األلمانية العالمية

باإلضافة لبعض العامات العالمية األخرى
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عمالئنا وشركاءنا في النجاح
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يمكنكـم التسـوق أون الين
www.alomary.sa
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