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( 2)الرسالة االخبارية رقم 

 النظام بتشغيل للشروع متهيدا

 الحكومية المالية المعلومات إدارة بنظام خاصة عمل ورشة تنظمان" انتراكوم"و" المالية"

 

 ورشة افتتاح مت العامة ادلوازنة دائرة عام مدير وعطوفة ادلالية وزارة عام أمني عطوفة برعاية
 للشؤون ادلالية وزارة عام أمني مساعد مبشاركة(" OAT) التشغيلي القبول فحص" العمل

 ادلوازنة دائرة يف ادلشروع مسارات ورؤساء ومدراء ادلالية، وزارة يف ادلديريات ومدراء االدارية،
 اإلعداد هبدف وذلك. ادلشروع تنفيذ مسارات عمل وفرق ادلشروع، ادارة وفريق العامة،
 التنفيذية اخلطة ضمن قريبا ستبدأ واليت( OAT) للنظام التشغيلي القبول فحص دلرحلة
. العام القطاع ومؤسسات وزارات خمتلف على وتعميمه النظام بتشغيل للبدء

 وأنظمته عمله، ومسارات وتطبيقاته، مكوناته، بكافة للنظام تفصيليا عرضا الورشة وتضمنت
 يتعلق ما كل يف وتنفيذها بتغطيتها يقوم اليت وادلعقدة البسيطة العمليات وكافة الفرعية،

 واإلجرائية التشريعية احملددات ضوء يف العامة وادلالية احلكومية احملاسبة واحتياجات مبمارسات
. ادلتبعة العادلية ادلمارسات افضل ووفق ادلطبقة،

 ستصاحب اليت القادمة االنتقالية ادلرحلة معامل ألهم مجاعيا نقاشا الورشة تضمنت كما
 ادلالكة العادلية" اوراكل" شركة عن ممثلني مبشاركة وذلك النظام وتشغيل بتجريب الشروع

 وادلنفذة ادلطوِّرة الوطنية اجلهة" انرتاكوم" وشركة النظام، عليها بين اليت ادلتطورة للربرليات
. للنظام
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   الورشة نتائج اهم

 مع االنظمة ترابط كيفية يظهر بشكل النظام تصميم مبنهجية ادلشاركني معرفة زيادة  :اوال
. البعض بعضها

. القادمة للمرحلة العمل مبنهجية واحلضور ادلشروع فريق توعية  :ثانيا

 كفاءهتم لرفع ادلشروع يف للمعنيني ادلستقبلية والتدريبية التأهيلية اجلوانب على الوقوف  :ثالثاًا 
 على القياسية ادلالية العمليات على اجريت اليت ادلطورة التعديالت مواكبة على وقدرهتم
. النظام

 النواحي تشمل بالنظام العالقة الفنية القضايا بعض خبصوص القرارات من عدد اختاذ  :رابعا
: التالية

(. ادلوازنة اعداد نظام) واذلايبرييون العام االستاذ نظامي بني احلسابات خارطة( 1

. العام األستاذ ودفرت ادلشاريع صيغة بني التطبيق واجهة( 2

. ادلقبوضات نظام( 3

. ادلشرتيات نظام( 4

 .الفريقني بني ادلتبادل واالحرتام الثقة جسور بناء  :خامسا
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