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مجمـوعـة ا�مثـل٤

عـن المجمـوعـة
منــذ تأسيســها فــي عــام 2000 طــورت مجموعــة ا�مثــل برمجياتهــا المتميــزة وخدماتهــا التكنولوجيــة لترتقــي بخدمهــا المقدمــة إلــى عمالئهــا إلى 

مستوى تحديات عالم التكنولوجيا والمعلومات سريع التطور.

ــعي  ــط للس ــن فق ــن طموحي ــة متخصصي ــن أربع ــون م ــر مك ــق صغي ــل فري ــن قب ــا م ــذ بدايته ــًال من ــوًطا طوي ــل ش ــة ا�مث ــت مجموع ــد قطع لق
لتحسين إدارة ا�عمال بما يتجاوز المألوف ، واالرتقاء إلى أعلى المعايير.

اليــوم تعتمــد شــريحة واســعة مــن العمــالء وفــي قطاعــات مختلفةعلــى حلــول الــــERP الخاصــة بنــا ، والتــي لهــا تأثيــر حقيقــي علــى إدارة 
أعمالهم.



هــو أن نكــون الخيــار المفضــل للشــركات والمؤسســات فــي الشــرق ا�وســط ومــا 
ــال،  ــات إدارة ا�عم ــاالت، وآلي ــات واالتص ــا المعلوم ــول تكنولوجي ــر حل ــده لتوفي بع
والخدمــات المتعلقــة بهــا، وكذلــك بنــاء عالقــات تجاريــة طويلــة ا�مــد وموثوقــة 

مع عمالئنا وشركائنا.

رؤيتنـا

رسالتنـا
نقــوم ومــن خــالل تكنولوجيــا المعلومــات وا�تصــاالت وإعــادة هندســة العمليــات 
التجاريــة والتســويقية (BPR) بتمكيــن عمالئنــا مــن تحقيــق أهدافهــم وذلــك مــن 
ــة  ــاءة ا�داري ــز الكف ــن تعزي ــوا م ــى يتمكن ــزة، حت ــا المتمي ــا وخدماتن ــالل حلولن خ
رؤيتهــم  توســيع  وكذلــك   ، وربحيتهــم  إنتاجيتهــم  زيــادة  أجــل  مــن  وذلــك 
لتحســين مكانتهــم ومكانتــة منتجاتهــم فــي الســوق ومواكبــة منافســيهم، 

والتغلب على تحديات وظروف السوق المتقلبة.

٥مجمـوعـة ا�مثـل



هـانــي عــواجــي
الرئيس التنفيذي

بيـان الرئيـس التنفيـذي
المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ا�مثل منذ عــام 2000 ، والعقل المؤســس وراء مفهوم 
وتطويــر نظــام OPTIMUM E-ERP ، وذلــك يرجــع إلــى مالديــه مــن خبــرة إداريــة كبيــرة ومعرفــة 

واسعة في أكثر من قطاع تجاري. 

حوســبة  وعمليــات  التجاريــة  العمليــات  هندســة  إعــادة  فــي  متخصــص  عواجــي  هانــي  الســيد 
ــق  ــي فري ــم ف ــب مه ــة والع ــد ذو رؤي ــة. قائ ــات ا�داري ــم المعلوم ــة نظ ــادة هيكل ــركات وإع الش
العمــل بمــا لديــه مــن أســس قويــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات وحوســبة ا�عمــال ا�داريــة 
ــز  ــام وتحفي ــن الÆله ــًوا م ــاء ج ــى إضف ــاعده عل ــا يس ــرية مم ــوارد البش ــر الم ــبية وتطوي والمحاس

الزمالء على التفكير بشكل كبير وتحقيق أقصى درجات ا�بداع.

الخــاص  القطاعيــن  فــي  العليــا  المناصــب  فــي  واســعة  خبــرة  يمتلــك  عواجــي  الســيد  أن  كمــا 
والحكومي مثل الوزارات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

”نشــعر بالفخــر والســرور الكثيريــن لمــا وصلــت لــه مجموعــة ا�مثــل مــن مكانــه حيــث تــم قبــول منتجاتنــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل عالــم 
ا�عمال في المنطقة وتمكنا من تسويق عالمتنا التجارية بنجاح في السوقين المحلي والعالمي.

كمــا اننــا نعتقــد أن لدينــا دوًرا أكبــر نلعبــه فــي الســنوات القادمــة. إن إنجازاتنــا هــي نتيجــة عملنــا الجــاد الواضــح والعمــل الجماعــي المنســق جيــًدا 
كما ان خططنا طموحة وجريئة للغاية حول مستقبلنا في هذا القطاع.

لدينــا أهــداف عاليــة لكننــا مصممــون علــى تحقيقهــا، كان افتتــاح مكاتــب إقليميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي نقلــة نوعيــة وفــي 
المستقبل القريب نخطط لمزيد من التوسعات مع المزيد من المكاتب في المحلي والعالمي ".

مجمـوعـة ا�مثـل6



بيـان الشريـك

بيـاتــه شـــوك-عــواجــي
شـريــك

7مجمـوعـة ا�مثـل

شــريك ومديــر عــام المــوارد البشــرية وا�داريــة فــي مجموعــة ا�مثــل والمســؤولة عــن تدقيــق 
نظــام إدارة الجــودة. لغويــة تتكلــم ثــالث لغــات بطالقــة ، مــن ذوي الخبــرة فــي كتابــة السياســات 
التجارية والتعليمية والقانونية. مدقق رئيسي في شهادة ISO 9001 وتشرف على تنفيذ نظام إدارة 
الجــودة فــي المجموعــة. لديهــا خبــرات متعــددة فــي إدارة ا�عمــال وتحريــر المســتندات القانونيــة 
البرنامــج  توثيــق  فــي  والمتعمقــة  الواســعة  والمعرفــة  التجاريــة  المراســالت  إلــى  با�ضافــة 

.ERP التعليمية وبرامج تخطيط موارد المؤسسات

"تنســيق نظــام إدارة الجــودة فــي مجموعــة هــو الجــزء ا�كثــر حيويــة فــي عملــي ، والــذي يتضمــن 
تطوير سياسات وإجراءات لبيئة مكتبية مؤتمتة بالكامل.

إننــي أســعى للتأكــد مــن أن جميــع موظفينــا و مــن مختلــف ا�قســام يعملــون وفًقــا لسياســيات 
ــوارد ــي إدارة الم ــى دوري ف ــة إل ــك با�ضاف ــودة وذل ــر الج ــل معايي ــق افض ــل لتحقي ــة ا�مث مجموع
 البشــرية وا�داريــة فإنــي أســعى جاهــدًة لتكييــف أعلــى المعاييــر الدوليــة مــن أجــل وضــع المجموعــة فــي مصــاف أفضــل شــركات الموجــودة محليــاً 

وعلى الصعيد العالمي.

ــر  ــب التغيي ــذي يتطل ــت ال ــذا الوق ــي ه ــا ف ــح تجاوزه ــل ناج ــى أي عم ــن عل ــع يتعي ــي الواق ــي ف ــات ، والت ــات والعقب ــع التحدي ــة جمي ــي مواجه ــا وف إنن
ــالل  ــي خ ــازه ف ــم إنج ــا ت ــة م ــد رؤي ــا عن ــاء تماًم ــتحق العن ــت تس ــود كان ــول إن كل الجه ــدل أن نق ــن الع ــه ، م ــة ل ــذي ال نهاي ــكار ال ــامل واالبت الش
العقديــن الماضييــن والــذي حولنــا مــن مؤسســة صغيــرة جــًدا مكونــة مــن أربعــة اشــخاص إلــى مجموعــة شــركات قويــة مــع فريــق مذهــل مــن 

المحترفين ، فهي اليوم تضم خبرات متنوعة ُتظهر إمكانات أكثر بروًزا لنموها المستقبلي.

ومــن ثــم فإننــا نتطلــع بحماســة وترقــب إلــى العقــد المقبــل حيــث ســنواصل ســعينا لتنفيــذ المزيــد مــن ا�فــكار العظيمــة وتحقيــق طموحاتنــا 
بعيدة المدى في عالم سريع التطور لتقنية المعلومات".



رئيس قسم المبيعات 
وتطوير ا�عمال

أشرف  بالل

تطوير   ا�عمال

مدير فرع
( قطر )

نيكسون   ريبيرو

تطوير   ا�عمال

رئيس قسم برامج 
التطبيقات

أحمد   عواجي

 التطوير

رئيس قسم التطوير 
الخاص

فينود   ناير

 التطوير

رئيس قسم التطوير

فيمل    قوفند

 التطوير

رئيس قسم الدعم والصيانة

سيد   نعمان   مسعود

 الدعم

رئيس قسم تطبيقات النظم

عرفان   باشا

 تطبيق   النظم

رئيس قسم الشبكات 
واالتصاالت

سيد   أحمد   سلمان

 الشبكات 
 وا¢تصاالت

مجمـوعـة ا�مثـل٨

فـريقنـا
تســتعين مجموعــة ا�مثــل بفريــق متخصــص فــى قطاعــات شــتى لتطويــر أعمالهــا علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي. ففريــق ا�مثــل يحتــوى 
علــى متخصصيــن فــى المجــاالت التكنولوجيــة والمحاســبية وإدارة ا�عمــال والبنــى التحتيــة والحوســبة الســحابية با�ضافــة إلــى خدمــات 
الشــبكات المهنيــة، كمــا أن لديهــم معرفــة واســعة فــى شــتى قطاعــات ا�عمــال وتنفيــذ المشــاريع ممــا يمكنهــم مــن تقديــم أفضــل الخدمــات 

ا�دارية وا�ستشارية لعمالئنا الحاليين والمستقبليين.



• موالت (لقطاع الجملة والتجزئة)    
• عقارات (لقطاع العقارات)
• خدمات (للقطاع الخدمي)

• مطاعم (لقطاع ا�طعمة والمشروبات)         
• اشتراكات (لقطاع النوادي والجمعيات)

• حجوزات (للقطاع الترفيهي)

٩مجمـوعـة ا�مثـل

ا�سواق والمتاجر ا¢لكترونية 

منتجـاتنـا

طورت موالت للحلول العالمية منصة أسواق التجارة ا�لكترونية لمختلف القطاعات حيث يمكنك 
إدراج منتجاتك وخدماتك عبر ا�نترنت واالستفادة منها.

تزود منصتنا للتجارة ا�لكترونية بمتجرك ا�لكتروني الخاص بك 
والذي يمكن إدارته مباشرة بواسطتك.



1 مجمـوعـة ا�مثـل0

(SaaS)  التطبيقات السحابية

منتجـاتنـا

توفــر منتجاتنــا الســحابية  SaaS الفريــدة مــن نوعهــا حلــول شــاملة وأنظمــة متكاملــة �تمتــة جميــع العمليــات التجاريــة أو �تمتــة وظائــف 
محددة وذلك بتكلفة مناسبة.

المنتجات السحابية

نظام كامل �تمتة المؤسسات

• mysta�        • mytime         • myassets 

• mypurchase                                       • mysales                              • myinventory

• myledger            • mycrm               • mypos  

• myservices                                         • myproperty                       • mycharity

• myschool          • myclub                                    • myschedule

• mytrading        • myservices

• myrealestate       • myaccount

• mycharity          • myconctruction

• myschool            • myrestaurant



1مجمـوعـة ا�مثـل 1

التطبيقات المرخصة

منتجـاتنـا

ــي  ــي والعالم ــوق المحل ــدم للس ــاع تق ــب القط ــة حس ــة متنوع ــا أنظم ــد لدين يوج
المســمات  ا�نظمــة  وهــي  بالكامــل  المؤسســات  لحوســبة  وذلــك  بترخيــص 
بأنظمــة إدارة وتخطيــط الشــركات (ERP)  كمــا لدينــا أنظمة متخصصة لحوســبة 

إدارة من ا�دارات او عملية من عمليات المؤسسة.

• نظام الموارد البشرية والرواتب      • نظام الحسابات (ا�ستاذ العام)
• نظام ا�صول الثابتة         • نظام إدارة المخزون

• نظام المصروفات والمدفوعات      • نظام إدارة عالقات العمالء
• نظام  الحضور وا�نصراف                             • نظام إدارة عالقات الموردين

• نظام البيع بالجملة والتجزئة                                            • نظام الخدمات 
• نظام العقود                                                                                 • نظام العقارات
• نظام المؤسسات الغير ربحية                                          • نظام التعليم

• نظام النادي                                                                                   • نظام جدولة المواعيد 

(OPTIMUM) أنظمة إدارية

(ERP) نظام شامل للمؤسسات الغير ربحية •    (ERP) نظام شامل لتجارة التجزئة والجملة •
(ERP) نظام شامل �دارة المدارس •     (ERP) نظام شامل للخدمات والعقود •
(ERP) نظام شامل �دارة المطاعم •       (ERP) نظام شامل للعقارات •

(OPTIMUM) حلول شاملة



1 مجمـوعـة ا�مثـل2

(FinTech) الحلول المالية

منتجـاتنـا

تتنــوع منتجــات FinTech الخاصــة بنــا مــن حلــول ماليــة كاملــة يمكنهــا حوســبة جميــع وظائــف المؤسســة الماليــة إلــى منتــج وظيفــي يمكنــه 
أتمتة وظيفة مالية معينة ودمجها مع أنظمة تلك المؤسسة.

• المحفظة ا�لكترونية (e-Wallet)                 • نظام التسويات بين الشبكات
• بطاقات المحفظة ا�لكترونية (Cards e-Wallet)          • نظام الصيرفة

• المحفظة ا�لكترونية للمراهقين (Teenage e-Wallet)        • نظام تحويل ا�موال
• نظام حماية ا�جور (WPS)                     • نظام التمويل المالي المتناهي الصغر

(MPS) نظام تسوية مدفوعات التجار •

(OPTIMUM)  أنظمة متخصصة

    (ERP) نظام شامل للعمليات البنكية •
     (ERP) نظام شامل لمؤسسات الصيرفة •

(ERP) نظام شامل للعمليات الغير البنكية •
(ERP) نظام شامل للمؤسسات المتناهية الصغر •

(OPTIMUM) حلول شاملة
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تطـويـر ا�نظمـة والتطبيقـات

منتجـاتنـا

منتجــات  تطويــر  فــي  جيــًدا  متنوعــة  وتجربــة  وخبــرة  معرفــة  لدينــا 
خاصة لعمالئنا بناًء على احتياجاتهم.

• تطوير أنظمة متخصصة (حسب رغبة العميل)
• برمجمة التطبيقات ومواقع الهواتف النقالة

• عمل تطبيقات للربط بين ا�نظمة

تطوير ا�نظمة والتطبيقات



الحوســبة  لخدمــات  التحتيــة  البنــى  جميــع  نقــدم  نحــن 
الســحابية ؛ والتــي ســتمكن العمــالء مــن تقليــل تكاليفهــم 
ا�لكترونيــة  مواقعهــم  اســتضافة  خــالل  مــن  التشــغيلية 

وتطبيقات ا�عمال على خوادمنا الموثوقة واØمنة للغاية.
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أجهـزة تكنلـوجيـا المعلـومـات

منتجـاتنـا

توفــر لــك مجموعــة ا�مثــل أنســب ا�جهــزة المطلوبــة التــي تتماشــى 
مــع حلولهــا البرمجيــة. ا�جهــزة التــي توفرهــا مجموعــة ا�مثــل تترابــط 

بسالسة مع حلولها البرمجية.

• أجهزة التحكم في الوصول والحضور
• أجهزة الباركود

• أجهزة نقاط البيع

أجهـزة تكنلـوجيـا المعلـومـات

الحـوسبـة السحـابيـة

(Hosting) إستضافة المواقع •
(Domain) حجز مجاالت في االنترنت •

الحوسبة السحابية
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التسـويـق ا¢لكتـرونـي

منتجـاتنـا

لتناغــي  التســويق  فــي  وأساســية  حيويــة  خدمــات  لعمالئنــا  نقــدم 
لعمالئنــا  ســيكون  معنــا.  انظمتهــم  اســتضافة  عمليــة  وتكمــل 
يســتخدمون  الذيــن  عمالئنــا  جميــع  إلــى  الوصــول  ميــزة  وموردينــا 
لدعــم  الرقمــي  التســويق  خدمــات  جميــع  نقــدم  كمــا  أســواقنا. 

عملياتهم.

• عبر وسائل التواصل االجتماعي

•  تحسين محرك البحث
•  ا�عالنات فى ا�سواف ا�لكترونية

• الحمالت الرقمية (البريد ا�لكتروني، الرسائل النصية القصيرة، دفع ا�شعارات)

التسويق ا¢لكتروني
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حلول برمجية شاملة للمؤسسات
المتوسطة والكبيرة

حلول إدارة ا�عمال للشركات
الصغيرة والمتوسطة

حلول برمجية شاملة
لتجارة الجملة والتجزئة

حلول برمجية شاملة
للخدمات

حلول برمجية شاملة
لÚغذية والمشروبات

حلول برمجية شاملة
للحجوزات

حلول برمجية شاملة
للعقارات

عـالمـات المجمـوعـة التجـاريـة
ــع  ــك جمي ــمنا ونمتل ــا باس ــجلة قانوًن ــة المس ــة الخاص ــا التجاري ــي عالماتن ــا يل ــا. فيم ــي نملكه ــة الت ــات التجاري ــن العالم ــد م ــت العدي ــل تح نعم

الحقوق الفكرية الخاصة بها.



مجموعة ا�مثل للتجارة ذ.م.ما�مثل الخليجي ذ.م.م.مجموعة ا�مثل الرئيسية ذ.م.م ا�مثل الخليجي ذ.م.م.

موالت للحلول الدولية - ذ.م.م.
البحرين

شبكة ا�تصاالت التجارية
البحرين

شبكة التجارة ا�لكترونية
البحرين

إيال للحلول العقارية ذ.م.م.
البحرين

1 مجمـوعـة ا�مثـل7

الكيـانـات القـانـونيـة
تعمــل مجموعــة ا�مثــل مــن خــالل العديــد مــن الكيانــات القانونيــة لتســويق وبيــع منتجاتنــا والتــي تحمــل العالمــات التجاريــة التــي نملكهــا. فيمــا 

يلي كياناتنا القانونية في كل منطقة.



تمتلــك مجموعــة ا�مثــل شــبكة مــن الشــراكات التجاريــة ا�قليميــة والدوليــة القويــة مــع المنظمــات والمؤسســات التــي تتيــح خدمــة فائقــة 
لعمالء المجموعة. توفر هذه الشراكات القدرات الالزمة لتقديم حلول أعمال شاملة ومثالية.

المؤسسات الشريكة التكنولوجية

المؤسسات الشريكة المالية

الشهادات

الشـركـاء والشهـادات
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ص.ب. ٣٦٧٤، الخبـر
هاتـف: 779 082 568 ٩٦٦+

amthaladmin@al-amthal.com

السعـوديـة
ص.ب. ١٨٠١، مسقـط

هاتـف: 546 855 ٢6 ٩٦٨+
amthaladmin@al-amthal.com

عمـان البحـريـن
ص.ب. ٢٩٤٩، المنـامـة

هاتـف: ٢٢٧ ٢٩٧ ١٧ ٩٧٣+
amthaladmin@al-amthal.com

ص.ب. ٣١١٢٢، الدوحـة
هاتـف: ٦٥٩ ٥٠٣ ٤٤ ٩٧٤+

amthaladmin@al-amthal.com

قطـر

المكـاتــب 
ا�قليميـة


