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Who Are you?

hani Awachi

من أنت؟
هاني عواجي

Tell us about your first success?
Al-Amthal’s flagship software solution, optimum, was first 
released in 2001. The initial offering achieved acclaim from 
the business community and has since developed into a full-
fledged enterprise resource planning (erP) system. 

What are your more recent successes?
The latest version of the optimum erP product (version 11.0) 
received the Microsoft Certification for Windows Server 2012, 
making it the first product of its kind developed in the Middle 
east to receive the certification. 

What do the software solutions provide?
The full range of optimum erP solutions cater to sectors 
such as trading, banking, finance, telecommunications, 
education, charity, media and real estate. The system provides 
solutions in finance and accounting, human resources, time 
and attendance, assets and inventory management. It allows 
companies to automate their operations to make decisions 
and increase productivity. our systems are highly flexible as 
well so customers can opt for single module, such as the Fixed 
Assets Management or Time and Attendance system.

What were the challenges building company?
We went up against big names dominating the market. But our 
knowledge of what the Gulf needed was our advantage.  our 
software solutions can be used in Arabic or english, which is 
attracting many governmental organisations in the GCC.

What other areas you are advancing in?
recently, we started offering our software solution, 
Wolke, on the Cloud platform. These are customised for 
small or medium-sized businesses, consisting of several 
compact systems – myaccount, mytime, myasset, mysales, 
mypurchase, myledger, myinventory and mystaff. We also 
initiated eCnet for website development and related services, 
and established the NClink division to provide consultation for 
matching hardware and software optimally.

Do you have plans to expand?
Al-Amthal Group has offices in Saudi Arabia, Qatar and oman, 
and further expansion is planned in other GCC countries. We 
want to be one of the international front runners, and to raise 
the profile of Bahrain and the GCC in the global market.

In 2000, a small team of Bahraini management, 
information technology and accounting professionals 
formed the Al-Amthal Group. hani Awachi, Ceo and 
the mastermind behind the concept of the software 
development company, tells us about its rise to becoming 
a leading software solutions provider. 

المشروع؟ بدء  أخبرنا عن نجاحك األول منذ 
الذي  البرمجيات  حلول  نظام  وهو  »أوبتمم«،  في  يتركز  األمثل  نجاح 
وإقبااًل كبيرًا  نجاحًا  2001، حين القى  األولى في عام  للمرة  تم طرحه 

.ERP المؤسسات  موارد  لتخطيط  متكامل  نظام  إلى  للتطور  دفعه 

نجاحاتك؟ أحدث  ماهي 
شهادة   )11.0 )نسخة  أوبتمم  نظام  من  إصدار  أحدث  تلقى 
مجاله  في  منتج  أول  يجعله  مما   ،2012 سيرفر  ويندوز  مايكروسوفت 

األوسط. الشرق  الشهادة على مستوى  يحصل على هذه 

البرمجيات؟ حلول  تقدمه  مالذي 
المؤسسات  موارد  تخطيط  برمجيات  من  كاملة  مجموعة  األمثل  تقدم 
والخدمات  التجارة،  كقطاع  المختلفة  القطاعات  احتياجات  تلبي  التي 
برمجية  حلواًل  النظام  يوفر  وغيرها.  والعقارات  واإلعالم،  المصرفية، 
والمحاسبة،  التمويل،  مجاالت  تشمل  مستقلة  وحدات  شكل  على 
، واألصول، وإدارة المخزون.  والموارد البشرية، وإدارة الوقت والحضور 
األداء  تحسين  أجل  من  عملياتها  بأتمتة  للمؤسسات  يسمح  فإنه  وبهذا 
تسمح  بحيث  للغاية  مرنة  أنظمتنا  أن  بالذكر  والجدير  اإلنتاجية.  وزيادة 
كنظم  احتياجاتها،  مع  تتناسب  التي  البرمجية  الوحدات  باختيار  للعمالء 

المثال. الوقت والحضور على سبيل  إدارة  أو  إدارة األصول 

واجهتها؟ التي  التحديات  ماهي 
ولكن  السوق،  في  األسماء  أكبر  من  منافسة  المجموعة  واجهت 
هذه  وإحدى  قوتنا،  نقطة  كانت  الخليجي  السوق  الحتياجات  معرفتنا 
ما  وهذا  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  النظام  إستخدام  جعل  هو  النقاط 
الخليجي  التعاون  العديد من الجهات الحكومية في دول مجلس  جذب 

نظامنا. إلى 

التقدم؟ تحرز مجموعتكم  األخرى  المجاالت  أي  في 
البرمجيات على  بتطوير مجموعة من  في اآلونة األخيرة، قامت األمثل 
المصممة  »فولكا«  مسمى  تحت  العالمية  الحوسبة  سحابة  منصة 
مجموعة  من  تتكون  والتي  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  خصيصًا 
أستاذي،  مبيعاتي،  أصولي،  أوقاتي،  حساباتي،  كنظام  األنظمة  من 
مخزوني، وموظفيني. وقد  قامت األمثل أيضًا بتدشين أقسام مساعدة 
اإللكترونية،  المواقع  وتصميم  بتطوير  المختص  نت«  سي  كـ»إي 

واألجهزة. باالستشارات  المختص  لينك«  سي  »إن  وقسم 

للتوسع؟ خطط  لديكم  هل 
وقطر  السعودية،  العربية  المملكة  في  أخرى  مكاتب  األمثل  لدى 
وسلطنة عمان. ومن المخطط أن تقوم بالتوسع في دول مجلس التعاون 
العالمية بحيث نمثل  أبرز األسماء  أن نكون من  الخليجي األخرى. فهدفنا 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم.

وأخصائيين  إداريين  من  مكون  صغير  بحريني  فريق  قام   ،2000 عام  في 
األمثل«.  »مجموعة  بتشكيل  والمحاسبة  المعلومات  تكنولوجيا  في 
وكان العقل المدبر لهذا المشروع هو هاني عواجي –المدير التنفيذي- 
مجال  في  الرائدة  البرمجيات  تطوير  شركة  تفاصيل  على  سيطلعنا  الذي 

البرمجيات. حلول 
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