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اطالق مرحلة الفحص الشمولي لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية
GFMIS
االخوة الزمالء ،االخوات الزميالت ،حتية واحرتاما...
انطالقا من قناعة ادارة مشروع نظام ادارة ادلعلومات ادلالية احلكومية ،بأن ادلشاركة ادلتواصلة
معكم ،ومع باقي الشركاء واصحاب ادلصاحل للمشروع ىو أمر حتمي وضروري الحداث
التغيري ادلرجو حنو حتقيق اىداف ادلشروع.
يسعد ادارة مشروع نظام ادارة ادلعلومات ادلالية احلكومية ومن خالل اطالق نافذهتا االخبارية
ادلستحدثة على الشبكة الداخلية لوزارة ادلالية ،واليت ستكون احدى حلقات التواصل ادلستمر
معكم لتزويدكم واطالعكم على كل مايسهم يف وضع النظام موضع التطبيق ،الرتحيب
بكم عرب نافذهتا االخبارية ،املني من اهلل العزيز القدير ان تكون تلك النافذة ،اداة
لالتصال والتواصل معكم مبا خيدم حتقيق اىداف ادلشروع ،شاكرين لكم مشاركتم
واسهاماتكم يف تقدمي كل ما خيدم توظيف ىذا النظام يف حتقيق االىداف الوطنية ادلرسومة.
ويسعد ادارة ادلشروع ايضا بان تكون اوىل رسائلها االخبارية ادلنشورة عرب ىذه النافذة ،ىو
االعالن عن اطالق احدى مراحل العمل يف نظام ادارة ادلعلوماات احلكومية وىي مرحلة
الفحص الشمويل للنظام وادلتوقع البدء هبا يف النصف االول من شهر متوز من قبل فريق
عمل وزارة ادلالية ،بالتعاون مع الشركاء االخربن ادلعنيني يف تنفيذ ادلشروع ( شركة انرتاكم ،
ادلؤسسات الريادية) وادلؤمل االنتهاء من ىذه ادلرحلة خالل شهرين من تاريخ البدء ،حيث
تتضمن ىذه ادلرحلة مجع البيانات ادلالية واحملاسبية من الدوائر الريادية ( وزارة ادلالية ،وزارة
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التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة الرتبية والتعليم ،دائرة ادلوازنة العامة ،دائرة االبنية احلكومية،
مديرية مالية حمافظة الزرقاء) وذلك الجراء عملية اعدادات النظام متهيدا للبدء يف
فحص مشويل للنظام من قبل فريق العمل ،والوقوف على خمرجات ىذا الفحص ومعاجلتها من
ناحية اوىل ،باالضافة اىل تدريب ادلستخدمني النهائيني والسادة ادلدراء ادلعنيني يف الوزارات
والدوائر الريادية ادلستهدفة من ناحية ثانية ،واالستعداد للبدء بفحص القبول التشغيلي للنظام
يف الدوائر الريادية ادلقرتحة من ناحية ثالثة.
وتايت ىذه ادلرحلة استكماال دلراحل عمل ادلشروع وىي -:
•

مرحلة التعريف بالنظام (  :)Definitionحيث تضمنت ىذه ادلرحلة توثيق

للعمليات واالجراءات ادلالية واحملاسبية ادلطبقة يف الدوائر احلكومية حاليا وموائمتها مع
اجراءات العمل ادلتبعة على النظام واليت تعترب االساس يف تطبيق النظام.
•

مرحلة التصميم والتفصيل (  :)Elaborationحيث تتضمن ىذه ادلرحلة فحص

اجراءات العمل ادلتبعة على النظام بشكلها القياسي وحبيث يشتمل الفحص على( :فحص
 Unit Testوعلى مستوى متكامل

على مستوى االنظمة بشكل منفصل

 ) Integrationوصوال دلوائمة كافة العمليات ادلالية ادلتبعة حاليا مع ما ىو موجود على
النظام.
•

مرحلة البناء (  :)Buildحيث تضمنت ىذه ادلرحلة ربط العمليات مع بعضها

البعض على االنظمة ادلختلفة وتطوير كافة العمليات ادلالية من خالل اعداد شاشات الربط
بني النظام واالنظمة الفرعية (نظام ادارة الدين والتحليل ادلايل ،نظام دائرة اجلمارك ،نظام

مسار االتصال
ادارة التغـــيـــيــر
مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية

GFMIS Project
Change Management
Communication Track
2

دائرة ضريبة الدخل وادلبيعات ،ونظام البنك ادلركزي) واعداد التقارير ادلالية ادلعدلة على النظام
وانشاء مركز لالتصاالت.
•

مرحلة االنتقال ( :)Transitionواليت تتضمن تدريب ادلستخدمني النهائيني على

النظام بصوره هنائية بعد اجراء كافة التعديالت عليو ،والبدء بنقل واختبار النظام يف ادلواقع
الريادية لشهرين كاملني بالتوازي مع االنظمة العاملة لديهم وصوال دلرحلة قبول النظام.
•

مرحلة التشغيل (  :)Go Liveوتتضمن ىذه ادلرحلة البدء بتنفيذ النظام يف ادلواقع

الريادية بشكل رمسي.
•

مرحلة التطبيق (  :)Rolloutتدريب كافة ادلستخدمني النهائيني للنظام يف كافة

ادلواقع غري الريادية وادلستهدفة من تطبيق النظام ،والبدء بنقل النظام إىل ىذه ادلواقع تدرجييا
وصوال لتعميم ىذا النظام على مجيع الوزارات والدوائر احلكومية وادلراكز ادلالية ادلختلفة.
ىذا وقد جاء مشروع نظام إدارة ادلعلومات احلكومية حتقيقاً لرؤية وزارة ادلاليو بتوفري نظام مايل
حماسيب موحد حموسب ومتكامل يربط الوزارات والدوائر احلكومية مالياً مع وزارة ادلالية والذي
سيوفر قاعدة بيانات مالية موحدة تسهم يف تعزيز جودة وكفاءة االدارة ادلالية احلكومية يف
االردن  ،ويعمل على تعزيز مبدأ الشفافية ادلالية يف عمليات إعداد وتنفيذ ادلوازنة ورفع كفاءة
العمليات الرقابية على ادلال العام .وكما يتوقع أن حيدث النظام حال تطبيقو نقلة نوعية يف
مستوى اخلدمات ادلالية احلكومية.
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