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متتلك احللول النهائية ألعمال احلاسبببببببببببببببببب ب اآللي  Ultimate Solutionsمع جمموعة
شببببهاا ها خربة ابرية يف نفيذ مشبببباحوع ةوسبببببة خاصببببة للمتسببببًببببا سببببوا اا
ةكومية أو منظما  ،أو خاصببببببببببببببببببببببة ،وهلا جتاحب اجحة يف املنطقة العهبية فاز يف
نفيذها وفق منافًا مفتوةة ،مثل:
مشروع حوسبة الندوة العالمية WAMY

ةوسبة متكاملة لوظائف الندوة العاملية للشباب التابعة ملنظمة املتمته اإلسالمي ومقهها
يف اململكة العهبية الًعودوة يف اجملاتا التالية:
إلعداد مواز ا األ شبببببطة ومعاجلة عمليا املواز ة

التشببليلية واملونوو واألصببول واملدفوعا  ،ومهاقبة العمليا املالية واتاطالع على
قاحوهها التفصيلية.
إلثبا عمليا القبض والصبببببببببببه والتحوول

وما وتعلق بتنمية
بكل إجها ا ها ،ومعاجلة الكفاتا مع املًببببببببتفيدو واملا
مواحد احملًن وخمتلف أ شطتهم.
إلداحة بيببا ببا وإجها ا التعببامببل مع خمتلف اجلهببا

و نًيق أ شطتها و وثيقها.
إلداحة شبب ب و ا العامل وأ شببببطة اللواو والباةث

وإجها ا املكتبة بكل متطلبا ها ،و وثيق مًببببببببببببتلنما النشببببببببببببا اإلداحي،
ومتابعا املواعيد واافة املعامال .
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هابط املكو ا الربجمية واعتماد التحقق ملنطقية العمليا .
اتاح با بقاعدة بيا ا واةدة مطوحة بتقنية Oracle Database 12c
نظيم صالةيا املًتودم وحقابة أدائهم بكافة العمليا .
أحشفة الوثائق املهفقة بإجها ا العمل بأدلة ختنو ميك استعهاضها.

و ُُحقق ةلول  Ultimateقوة العمل اإلداحي واملتسبببًبببي ،ووعترب هذا املشبببهوع جو جاً يف
ةوسبة املنظما و لبية متطلبا ها األساسية واخلاصة لضبط و طووه أدائها وفق حؤوة أي
منظمة لهسالتها ودوحها يف حتقيق أهدافها.
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مشروع  AFMISلحوسبة موازنة الحكومة اليمنية
مشبببببهوع ظال املعلوما املالي واحملاسبببببي احلكومي  AFMISللحكومة اليمنية ،وخيدل
جماتا استودل اثرية تعلق مبكو ا ه الوظيفية التالية:
 1إعداد املواز ة العامة للدولة واملواز ا املًبببببببتقلة وامللحقة بكامل
مكو ا و فاصيل لك املواز ا .
 2نفيذ املواز ة العامة للدولة مبوتلف العمليا االصببببه و ريها
يف وزاحا الدولة.
 3إعداد احلًبببببببببباب اخلتامي للمواز ة العامة للدولة واحلًببببببببببابا
اخلتامية ملوتلف املواز ا املتعلقة.
واةتوى مشبببهوع  AFMISالعدود م الربجميا اآللية اليت نون العمليا املالية للحكومة
اليمنية مبدخال املواز ا التقدوهوة وعمليا اسبببببببببببببببتودال األموال وخمهجا التقاحوه
اخلتامية ،ومت نفيذه بإشها البنك الدولي.
بدأ ا نفيذ  AFMISمبهةلته األوىل يف أحبع وزاحا أساسية هي :وزاحا  :املالية ،واألشلال
العامة والطهق ،والرتبية والتعليم ،والصحة العامة والًكاو ،وحبطه مع البنك املهاني
اليمين ،ويف مهاةل الية وال عمليا نفيذ  AFMISيف مجيع وزاحا احلكومة اليمنية.
و عترب إداحة املشبببببهوع مهاناً فنياً و قنياً و شبببببليلياً ااو م أهم مكو ا ه التنفيذوة يف
وزاحة املالية وودوه اسببببببببببببببتودال  AFMISيف مجيع الوزاحا ووطوح خربا ه نفيذه يف جها
الدولي .
جدودة واستدامة استودامه بأفضل أدا مبتابعة البنك الدولي واملا
مشروع حوسبة  SFZsudanبالسودان
مشبببببببببهوع ةوسببببببببببة متكاملة بعدد م األ ظمة يف اجملاتا املالية واإلداحوة للشبببببببببهاة
الًودا ية للمناطق واألسواق احلهة  SFZsudanجبمهوحوة الًوداو.
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