نموذج طلب صﻼحية منصة اعتماد
رقم الهوية

تاريخ الميﻼد

اﻻسم اﻷول

اسم اﻷب

اسم الجد

اسم العائلة

رقم الجوال

البريد اﻻلكتروني
الصﻼحيات المطلوبة

اﻹدارة

اختيار الصﻼحية

إدارة العقود

إدارة المدفوعات

إدارة الميزانية

إدارة الحقوق المالية للموظفين

اﻷعتمادات المالية
إدارة المنافسات والمشتريات
حصر المطالبات

خدمة صرف

المنافسات الجديدة

السوق اﻷلكتروني

نوع الصﻼحية
تسجيل وتعديل العقد /التعميد
استعراض العقود
تعديل خطة الدفع
إجراءات العقود )تعديل  -إنهاء  -عقد بديل(
اعتماد ارتباط العقد  /التعميد
استعراض ميزانية العقود )خدمة مخطط الصرف(
تدقيق المطالبات المالية
اعتماد المطالبات المالية
تسجيل أمر صرف مطالبة مالية
استعراض أوامر الصرف للمطالبات المالية
تسجيل أمر دفع مطالبة مالية
استعراض أوامر الدفع للمطالبات المالية
مدقق أمر دفع مطالبة مالية
استعراض المطالبات المالية
إنشاء المطالبات المالية
تقديم مناقلة
استعراض قائمة المناقﻼت
تبليغ الميزانية
استعراض الميزانية
تخصيص الميزانية
تسجيل أمر صرف الحقوق المالية للموظفين
ارتباط أمر صرف الحقوق المالية للموظفين
استعراض أمر صرف الحقوق المالية للموظفين
تسجيل أمر دفع الحقوق المالية للموظفين
مدقق أمر دفع الحقوق المالية للموظفين
استعراض أمر دفع الحقوق المالية للموظفين
اعتماد ارتباط أوامر الصرف للحقوق المالية للموظفين
إجراءات مدير اﻹدارة المالية
إجراءات صاحب صﻼحية اﻻعتماد النهائي ﻷمر الدفع والصرف
مستخدم منافسات
معالجة الطلبات الخاصة بحصر المطالبات
مستخدم الموارد البشرية  -الرواتب والنفقات
مستخدم اﻹدارة المالية
المستخدم الرئيسي للنظام في فريق تشغيل الصرف
مستخدم الموارد البشرية للجهات الفرعية
مستخدم اﻹطﻼع وإيقاف الدفع
المستخدم الرئيسي للنظام في الجهة الحكومية
مدخل بيانات المنافسة
مدقق بيانات المنافسة
رئيس لجنة فحص العروض
سكرتير لجنة فحص العروض
رئيس لجنة فتح العروض
سكرتير لجنة فتح العروض
مسؤول الجهة الفنية
اعتماد ترسية المنافسة لصاحب الصﻼحية
سكرتير لجنة الشراء المباشر
رئيس لجنة الشراء المباشر
مسؤول التخطيط
معتمد التخطيط
سكرتير لجنة التأهيل
رئيس لجنة التأهيل
اﻻطﻼع على قائمة المنتجات اﻷلزامية
مسؤول متطلبات المحتوى المحلى
تعديل معطيات المحتوى المحلى
مدخل طلب الشراء
مدقق طلب الشراء
معتمد طلب الشراء

اﻹدارة

اختيار الصﻼحية

العهد والسلف والتسويات

اﻷمانات

استبعاد من اﻹيراد

تغذية الصناديق

مدفوعات أخرى

إدارة المستفيدين
خدمة تعويض رسوم العمالة

اعتمادات الجهة
اسم الجهة

نوع الصﻼحية
اعتماد طلب عهد وسلف
استعراض طلبات عهد وسلف
تسجيل أمر صرف عهد وسلف
استعراض أمر صرف عهد وسلف
تسجيل أمر دفع عهد وسلف
استعراض أمر دفع عهد وسلف
تسجيل مطالبة استعاضة لعهد وسلف
استعراض طلبات استعاضة لعهد وسلف
معتمد مطالبات استعاضة لعهد وسلف
تسجيل أمر صرف استعاضة لعهد وسلف
استعراض أوامر صرف استعاضة لعهد وسلف
تسجيل أمر دفع استعاضة لعهد وسلف
تدقيق أمر دفع استعاضة لعهد وسلف
استعراض أوامر دفع استعاضة لعهد وسلف
تسجيل طلب تسوية للعهد والسلف
استعراض طلبات التسوية للعهد والسلف
تسجيل طلب عهد وسلف
ارتباط أمر صرف امانات
استعراض أمر صرف امانات
اعتماد ارتباط امر صرف امانات
تسجيل أمر دفع امانات
تدقيق أمر دفع امانات
استعراض أمر دفع امانات
تسجيل أمر صرف استبعاد من اﻹيراد
ارتباط أمر صرف استبعاد من اﻹيراد
استعراض أمر صرف استبعاد من اﻹيراد
اعتماد ارتباط أمر صرف استبعاد من اﻹيراد
تسجيل أمر دفع استبعاد من اﻹيراد
تدقيق أمر دفع استبعاد من اﻹيراد
استعراض أمر دفع استبعاد من اﻹيراد
تسجيل طلب تغذية صندوق
اعتماد طلب تغذية صندوق
استعراض طلبات تغذية صندوق
تسجيل أمر صرف تغذية صندوق
استعراض أمر صرف تغذية صندوق
تسجيل أمر دفع تغذية صندوق
تدقيق أمر دفع تغذية صندوق
استعراض أمر دفع تغذية صندوق
تسجيل مطالبة استعاضة تغذية صندوق
استعراض طلبات استعاضة تغذية صندوق
معتمد مطالبات استعاضة تغذية صندوق
تسجيل أمر صرف استعاضة تغذية صندوق
استعراض أوامر صرف استعاضة تغذية صندوق
تسجيل أمر دفع استعاضة تغذية صندوق
تدقيق أمر دفع استعاضة تغذية صندوق
استعراض أوامر دفع استعاضة تغذية صندوق
تسجيل طلب تسوية لتغذية صندوق
استعراض طلبات التسوية لتغذيات الصناديق
تسجيل أمر صرف مدفوعات أخرى
ارتباط أمر صرف مدفوعات أخرى
استعراض أمر صرف مدفوعات أخرى
اعتماد ارتباط أمر صرف مدفوعات أخرى
تسجيل أمر دفع مدفوعات أخرى
تدقيق أمر دفع مدفوعات أخرى
استعراض أمر دفع مدفوعات أخرى
إضافة مستفيد
اعتماد موظف الجهة الحكومية لطلب تعويض رسوم العمالة
اعتماد مدير الجهة الحكومية لطلب تعويض رسوم العمالة

اعتماد مدير نظام منصة إعتماد
اﻷسم

اﻻسم

التوقيع

التوقيع

التاريخ

أ .عــابــد بن جــابــر الصـحــفـي

