
   
 

 

 تحتفظ وزارة املالية باألصل -

 صورة لديوان املراقبة العامة -

 صورة ألمانة لجنة سداد املستحقات -

 يف حال تغيري املوظف املسؤول لدى الجهة عن هذه اإلتفاقية، تلتزم الجهة بتعيني مسؤول بديل لإللتزام مبا ورد يف هذه اإلتفاقية  -

 (تزاملاالمنوذج )

 

بتاريخ  5909القايض باملوافقة عىل ايقاف التعامل الورقي لإلجراءات واألعامل املوضاااحة يف بتاز وزير املالية رقم  اااااااه14/9/1439وتاريخ  46650مي رقم اشاااارةىل األ األمر الساااا

 ها، واستخدام الخدمات اإللكرتونية مبنصة اعتامد9/7/1439

، وتسجيل من خالل إلكرتونياىل ة باملة بإجراء التعامالت املالية من خالل منصة )اعتامد( لتحقيق دورة ماليإلتزام مبثابة النموذج  اعترب هذي تنفيذ خدمة طرح املنافسات مروراىل مبراحلها باملةىل

 :عىل املنصة خالل الفرتات املحددة أدناه بات وإجراءات أوامر الرصف والدفعالطاملدفوعات فيام يتعلق برفع امل ، واإللتزام بخدمة إدارةبافة العقود والتعميدات

 التوقيع باإللتزام املنصب اإلداري  اإلسم الفرتة املحددة إلنهاء التسجيل الوصف واإلجراء الخدمة 

إدارة املنافسات 

 واملشرتيات

تنفيذ بافة املراحل: طرح الكراسات، استقبال 

العروض الكرتونياىل، فتح املظاريف، فحص العروض 

 ، واالستفساراتوالتقييم الفني، والرتسية

 بإمتام جميع اجراءات الخدمة لتزام اال

   

العقود إدارة 

 *والتعميدات

 العقود والتعميدات الجديدة
لتزام بتسجيل جميع العقود اال

 ةوالتعميدات الجديد

   

 2018ما تم التعاقد عليها خالل العام املايل 
قود السنة املالية بتسجيل ع االلتزام

 13/09/2018يف  2018الحالية 

   

 2018ما تم التعاقد عليها قبل العام املايل 
قبل السنة  بتسجيل عقود ما االلتزام

 27/09/2018يف  2018املالية الحالية 

   

 إدارة املدفوعات
رفع املطالبات، وإمتام إجراءات أوامر الرصف 

 والدفع
 بإمتام جميع اجراءات الخدمة لتزام اال

   

إدارة حقوق 

 العاملني 
 بإمتام جميع اجراءات الخدمة لتزام اال وإمتام إجراءات أوامر الرصف والدفعرفع املسري 
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 تحتفظ وزارة املالية باألصل -

 صورة لديوان املراقبة العامة -

 صورة ألمانة لجنة سداد املستحقات -

 يف حال تغيري املوظف املسؤول لدى الجهة عن هذه اإلتفاقية، تلتزم الجهة بتعيني مسؤول بديل لإللتزام مبا ورد يف هذه اإلتفاقية  -

 داتاإلرشا*

 :أوالً: العقود والتعميدات الجديدة •

 .اإللتزام بتسجيل كافة العقود والتعميدات الجديدة من خالل خدمة إدارة العقود والتعميدات املتوفرة حالياً من خالل منصة )اعتامد( الوصف واإلجراء : -

  اإللتزام بتسجيل جميع العقود والتعميدات الجديدة: الفرتة املحددة إلنهاء التسجيل -

 :2018 التعاقد عليها خالل العام املايلالعقود والتعميدات التي تم ثانياً: •

ومل يتم تسجيلها من خالل منصة )اعتامد( فيتم تسجيلها من  2018وهي العقود والتعميدات التي تم التعاقد عليها خالل العام املايل  الوصف واإلجراء : -

 .خالل خدمة تسجيل العقود القامئة

 .م13/09/8201ميع العقود والتعميدات املندرجة تحت هذه الحالة بتاريخ أقصاه بتسجيل ج االلتزام :الفرتة املحددة إلنهاء التسجيل -

 :2018العقود والتعميدات القامئة والتي تم التعاقد عليها قبل العام املايل  :ثالثا •

 :وجاري الرصف عليها لحالتني هام 2018 التعاقد عليها قبل العام املايل : تخضع العقود والتعميدات التي تم الوصف واإلجراء -

 .يوجد اعتامد كاٍف للعقد أو التعميد، فيتم حجز كامل املبلغ املطلوب يف خطة الدفع للسنة الحالية وتسجيل العقد او التعميد .1

للعقد أو التعميد والذي قد يرتتب عليه عدم الرصف، ويستوجب دراسة ومعالجة أي مالحظات قد تطرأ عىل ال يوجد اعتامد كاٍف، أو ال يوجد اعتامد  .2

 .هذه العقود والتعميدات بواسطة وزارة املالية

حيث سيتم  ،بواسطة الجهة 2018ما قبل  حيث يلزم حرص جميع هذه العقود والتعميدات الواردة يف هذه الفقرة وتسجيلها يف منوذج تسجيل العقود

ليتم إدخالها كمسودة عقد عىل منصة )اعتامد(، حيث سيكون بإمكان الجهة  Contractslog@etimad.sa استقبال هذه النامذج عىل الربيد اإللكرتوين

طة الدفع وسيكون الدخول عىل منصة اعتامد واستعراض مسودات العقود التي تم انشائها لتقوم بإدخال البيانات املطلوبة مثل التفاصيل املالية وخ

 .مليون ريال 100إلزاماً عىل الجهات رفع مرفقات العقد للعقود التي تكون قيمتها أكرب من 

بتسجيل جميع العقود والتعميدات املندرجة تحت هذه الحالة بتاريخ  االلتزام :الفرتة املحددة إلنهاء تسجيل العقود والتعميدات والتي تندرج تحت هذا التصنيف -

 م.27/09/2018أقصاه 


