
منصة اعتماد
دليل المنتجات الجديدة 

14 يوليو 2020م



1.0

2.0

2.1

2.7

2.3

2.9

2.5

2.11

2.12

2.2

2.8

2.4

2.10

2.6

خدمــات الميزانية

ســوق اعتماد

المطالبــات الماليــة

خدمــات التكامل

التقارير والمؤشــرات 

أوامر اإلركاب 

االســتعالم عــن الراتب والمســتحقات 

الضمــان البنكي

بيانــات اعتماد

إدارة االســتقطاعات

التمويــل وبيــع المســتحقات

مــزاد اعتماد

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تمهيد

منتجــات اعتمــاد الجديدة

3



اضغط هنا
للعودة لألعلى

فــي مطلــع العــام 2018م، أطلقــت وزارة الماليــة منصــة اعتمــاد ضمــن رؤيتهــا الطموحــة 
 )15( أكبــر  ضمــن  لتكــون  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تمكــن  رائــدة  »وزارة  تكــون  بــأن 
اقتصــادًا فــي العالــم بحلــول 2020 مــن خــال نظــام مالــي متميــز«، وتحقيقــًا لمســتهدفات 
اســتراتيجيتها الرقميــة ورســالتها فــي »التفــوق فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة المبتكــرة 

والمســتدامة للقطــاع المالــي العــام«.

وأســــهمت االنطاقــــة القويــــة للمنصــــة فــــي تطويــــر إعــــداد وتنفيــــذ الميزانيــــة العامــــة 
والتطويــــر   التحســــين  عمليــــة  لتســــتمر  واإلفصــــاح،  الشــــفافية  مبــــدأ  وتعزيــــز  للدولــــة، 
والمباشــــرة  الكاملــــة  االســــتفادة  مــن  الخــــاص  والقطــــاع  الحكوميــــة  الجهــــات  لتمكيــــن 
فــــي  الســــرعة  تضمــــن  متقدمــــة،  تقنيــــة  ومواصفــــات  بمزايــــا،  الــــوزارة  خدمــــات  مــــن  
أداء األعمــــال، والســــهولة فــــي اإلجــــراءات،  التــــي تجســــد قيــــم الــــوزارة المتمثلــــة فــــي 

واإلنجــاز(.  والشــــراكة،  وااللتــزام،  )الشــــفافية، 

ــات المنافســات  ــي خدمــ ــة فــ ــة نوعيــ ــق نقلــ ــا، لتحقــ ــاد انطاقتهــ ــة اعتمــ ــت منصــ وواصلــ
والعقــــود والمدفوعــات و الرواتــب والمســتحقات الماليــة للموظفيــن وتحصيــل اإليــرادات 
وغيرهــــا مــــن الخدمــــات المقدمــــة للقطاعــــات المســــتفيدة،  بمــا يعكــــس حجــــم الجهــــود 

التــــي ُبذلــــت بهــــدف التحــــول الرقمــــي لإلجــــراءات الماليــــة العامــة.

وفــي هــذا الدليــل نســتعرض اثنــــا عشــــر منتجــــًا جديــــدًا تســتهدف شــرائح متعــددة مــن 
)المقاوليــن  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  مــن  اعتمــاد  لمنصــة  المســتفيدين 

الحكومــي. والموظــف  والمصرفــي  المالــي  والقطــاع  والمورديــن( 

تمهيد 
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تمكيــــن الجهــــات الحكوميــة من تنفيذ عمليات 	 
الميزانيــة بشــكل إلكتروني.

توفيــــر بيانــات ميزانيــات الجهــــات الحكوميــــة 	 
والمتابعــة التحقــــق  أعمــــال  مــــن   للتســهيل 

واتخاذ القرار.
توحيــد اإلجــراءات وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية 	 

وســرعة إنجــاز عمليــات الميزانيــة.
التحقــق 	  فــي  والمســاهمة  االلتــزام  مراجعــة 

والسياســات. األنظمــة  تطبيــق  مــن 
مســتوى 	  اتفاقيــات  وتطبيــق  األداء  قيــاس 

الخدمــات. 

إعداد الميزانية 	 
المناقالت بين بنود الميزانية	 
تعزيز بنود الميزانية 	 
االطالع على بنود الميزانية  	 

الجهات الحكومية	 

خدمات الميزانية
مسار الميزانية والتخطيط

الشركاء

يوفــــر المنتــــج خدمــــات إعــداد وتنفيــذ الميزانيــــة بشــكل إلكترونــي بيــن الجهات 
والتنظيــــم، وتشــمل  الميزانيــــة  لشــــؤون  الماليــة  وزارة  الحكوميــة ووكالــــة 
الخدمــات أعمــال إعــداد الميزانيــة الســنوية والمناقــالت بيــن البنــود وتعزيــز 
البنــود باإلضافــة إلــى االســتعالم عــن بنــود الميزانيــة مــن نفقــات عامــة وبرامــج 

ومشــاريع وغيرهــا.
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

يتيــح ســوق اعتمــاد حركــة تعامالت مفتوحــة بين الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص )المقاولين والموردين(، ويقــــدم قوائــــم من السلع والخدمات بأسعار 
موحــدة مــن خــالل االتفاقيــات اإلطاريــة. ويمكــن للجهــات الحكوميــة الشــراء 
بشــكل مباشــر مــن ســوق اعتمــاد وتتــم إجــراءات التوصيــل واالســتالم والدفــع 

بشــكل إلكتروني.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

الســلع 	  شــراء  مــن  الحكوميــة  الجهــات  تمكيــــن 
اعتمــاد. ســوق  مــن  ألكترونــي  بشــكل  والخدمــات 

الســرعة في أعمال المشــتريات الحكومية وتحقيق 	 
أعلى مستويات الكفاءة ومعاييــر الجــودة.

توفيــر سلســلة كاملــة مــن دورة الشــراء إلــى توصيــل 	 
بشــكل  والدفــع  واالســتالم  والخدمــات  الســلع 

إلكترونــي.

شراء السلع والخدمات.	 
إجراءات التوصيل واالستالم.	 
الدفع اإللكتروني.	 
فــي 	  جديــدة  مزايــا  اضافــة  تــم  كمــا 

نظــام المنافســات: )إتاحــــة الكراســــات 
والشــــروط وجــــداول الكميــــات بشــكل 
مجانــي، إلغــاء الزاميــة شــرط التأهيــل 

المســبق(.

الجهات الحكومية	 
القطــاع الخــاص )المقاولين والموردين(	 

سوق اعتماد
مسار المنافسات والمشتريات

الشركاء
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

خدمــــة المطالبــــات الماليــــة تمّكــــن القطــــاع الخــــاص )المقاوليــــن والموردين(  
مــن تقديــم المطالبــات الماليــة بشــكل مباشــر إلــى الجهــات الحكوميــة مــن 
خــالل منصــــة اعتمــــاد واســتكمال إجــراءات دورة الدفــع إلكترونيــًا. ويتم مراقبة 
األداء مــن خــالل اتفاقيــات مســتوى الخدمــة بإشــراف وكالــــة وزارة الماليــة 
للشــــؤون الماليــــة والحســــابات. وتشــمل اإلجــراءات إصــدار شــهادة اإلنجــاز 

وأوامــر الصــرف وأوامــر الدفــع.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن اســتالم 	 
المطالبــات الماليــة بشــكل إلكترونــي مــن 
ــن والمورديــن(. القطــاع الخــاص )المقاوليــ

 الــتــســهيــــــل عــــلى الــقــطــــاع الـــخـــــــاص	 
)المقاوليــــن والموردين( رفـــع المطالبــات 

الماليــــة بشــكل مباشر.
بشــكل 	  الدفــع  دورة  مراحــل  متابعــة 

 . شــر مبا
مراقبــة األداء وقيــاس مســتوى الخدمــة 	 

مــن خــالل مســتويات محــددة.

القطــاع 	  مــن  الماليــة  المطالبــات  تقديــم 
والمورديــن( )المقاوليــــن  الخــاص 

شهادات اإلنجاز.	 
إصدار أوامر الصرف والدفع.	 
الســنوات 	  لمســتحقات  التقديــم  إمكانيــة 

الســابقة.

الجهات الحكومية	 
القطــاع الخــاص )المقاوليــن والموردين(  	 

المطالبات المالية
مسار العقود والمدفوعات

الشركاء

اإلطاق بشكل تدريجي
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

ــات  ــود والتعميــدات والمطالبــ ــات الربــط اإللكترونــي مــع العقــ توفــر خدمــ
ــة  ــات الحكوميــ ــي الجهــ ــة فــ ــة الداخليــ الماليــة وأوامــر الدفــع بيــن األنظمــ
برنامــــج  لــدى  الحكوميــــة  التكامــــل  قنــــاة  خــالل  مــن  اعتمــــاد  ومنصــــة 
وضمــان  الحكوميــة  للجهــات  اإلنجــاز  ســرعة  فــي  ذلــك  يســاهم  )يّســر(، 

دقــــة وتطابــق البيانــــات.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

الربــط اإللكترونــي بيــن األنظمــة الداخلية فــي 	 
الجهــات الحكوميــة ومنصة اعتماد.

السرعة في األداء وتطابق البيانات.	 
إتاحــة بيانــات العقــود والمطالبــات الماليــة 	 

وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية. 

خدمات العقود والتعميدات 	 
خدمات المطالبات المالية	 
خدمات أوامر الدفع	 

الجهات الحكومية	 

 خدمات التكامل
مسار العقود والمدفوعات

الشركاء

اإلطاق بشكل تدريجي
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

ُيمّكــن المنتــــج الجهــــات الحكوميــــة مــــن اســــتخدام قــــدرات ذكاء األعمــــال 
للحصــــول علــــى البيانــات والتقاريــر ودعــم اتخــاذ القــرار، ويشــــمل الميزانيــــة 
والمنافســــات والمشــــتريات والعقــــود والمدفوعات والرواتب والمستحقات 
ــة المؤشــرات  ــل األداء ومراقب ــي تحلي ــك فــ ــاعد ذل ــن، ويســ ــة للموظفي المالي

كمــا يســاهم فــي المتابعــة والتخطيــط المالــي.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تحليــل 	  مــن  الحكوميــة  الجهــات  تمكيــن 
خــالل  مــن  المؤشــرات  ومراجعــة  األداء 

األعمــال. ذكاء  قــدرات  اســتخدام 
الماليــة 	  والعمليــات  اإلجــراءات  متابعــة 

الخدمــات. مســتوى  اتفاقيــات  وفــق 
توفيــر القــدرات المطلوبــة لدعــم أعمــال 	 

ادارة المشــتريات والتخطيــط المالــي.

تقارير الميزانية 	 
تقارير المنافسات والمشتريات 	 
تقارير العقود والتعميدات	 
تقارير المدفوعات 	 
تقارير الرواتب والمستحقات 	 

المالية للموظفين. 

الجهات الحكومية	 

التقارير والمؤشرات
مسار البيانات وذكاء األعمال

الشركاء

اإلطاق بشكل تدريجي
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

يقــدم المنتــج خدمــات إدارة عمليــات أوامــر اإلركاب من خالل منصة اعتماد، 
حيــــث يســــتطيع الموظــــف الحكومــــي التقديــم علــى طلــب إركاب وتحديــد 
ثــم اختيــار الرحلــة المناســبة مــن خــالل خيــارات  وجهــات الســفر والمواعيــد 
البحــث، وإصــدار تذكــرة الســفر بشــكل إلكترونــي وذلــك عبــر الربــط المباشــر مــــع 

الخطــــوط الجويــــة العربيــة الســــعودية.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تقديــم خدمــات وتجربــة أفضــل للموظــف 	 
الحكومــي.

الكفــاءة 	  وتحســين  اإلجــراءات  اختصــــار 
الحكوميــة. للجهــات  التشــغيلية 

إلغــاء التعامــالت الورقيــة والربــط المباشــر 	 
مع الخطــــوط الجويــــة العربية الســــعودية.

رفع المطالبات المالية بشكل مباشر.	 

تقديم طلب أمر إركاب.	 
اعتماد طلب أمر اركاب.	 
تحديد الوجهات والبحث عن الرحالت.	 
حجز وإصدار تذاكر السفر. 	 

الجهات الحكومية 	 
الموظف الحكومي 	 

أوامر اإلركاب
مسار خدمات األفراد

الشركاء

اإلطاق بشكل تدريجي

دليل المنتجات الجديدة 9



اضغط هنا
للعودة لألعلى

الماليــة  الراتــب والمســتحقات  المنتــج خدمــات االســتعالم عــن  يوفــر هــذا 
للموظــف الحكومــي من خالل منصة اعتماد، ويشمل ذلك الراتب األساسي 
والبــدالت والحســميات والمســتحقات األخــرى، ويمكــن للموظــف اســــتعراض 
بيان الراتب والمســتحقات المالية إلكترونيًا للشــهر الحالي أو األشــهر الســابقة 

بشــكل مباشــر. 

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف 	 
الحكومي.

 توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب 	 
والمستحقات المالية للموظف الحكومي

تفاصيل الراتب	 
تفاصيل المستحقات المالية	 
تفاصيل الحسميات	 

الموظف الحكومي	 

 االستعالم عن الراتب والمستحقات
مسار خدمات األفراد

الشركاء

اإلطاق بشكل تدريجي
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

ــات البنكيــة مــن قبــل القطــاع الخــاص )المقاوليــن  خدمــة توفــر إصــدار الضمان
والمورديــن( وربطهــا مــع المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، كمــا تقــدم 
ــي مــن خــالل التكامــل مــع القطــاع  ــل واإللغــاء بشــكل إلكترون ــة التعدي خاصي

المالــي والمصرفــي.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تقديــم تجربــة افضل للجهــات الحكومية والقطاع 	 
الخــاص )المقاوليــن والمورديــن( والقطــاع المالــي 
بيانــــات  إنشــــاء قاعــــدة  والمصرفــي مــن خــالل 

موحــــدة للضمانــــات البنكيــة.
تقليــل الوقــت والتكلفــة علــى القطــاع الخــاص 	 

دورة  مــع  والربــط  والمورديــن(  )المقاوليــن 
والتكامــل الدفــع  إلــى  الحكوميــة   المشــتريات 

مع القطاع المالي والمصرفي.
وقيــاس 	  األداء  ومتابعــة  اإلجــراءات  تطويــر 

الخدمــات. مســتوى  اتفاقيــات  وفــق  المؤشــرات 
معالجــــة 	  فــي  التشــغيلية  الكفــــاءة  تحســين 

البنكــــية. الضمــــانات  عمليــــات 

إصدار الضمان البنكي	 
إلغاء الضمان البنكي 	 
مصادرة الضمان البنكي	 
تعديل الضمان البنكي 	 

الجهات الحكومية	 
القطاع الخاص )المقاولين والموردين( 	 
القطاع المالي والمصرفي	 

الضمان البنكي
المسار المالي والمصرفي

الشركاء

اإلطاق قريبًا
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

خيــار  توفيــر  والمورديــــن(  )المقاوليــــن  الخــاص  للقطــاع  المنتــــج  هــذا  يتيــــح 
االســــتعالم للقطــاع المالــي والمصرفــي عــــن البيانات المتعلقــــة بالمنافســات 
ــة إلكترونيــا، وبالتالــي مراجعــة  ــة وحالــة المطالبــات الماليــ والعقــود الحكوميــ
البيانــات والحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة، ويتــم توفيــر هــذا المنتــج وفقــًا 

ألحــكام وسياســات الخصوصيــة وأمــن المعلومــات.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

االستعالم عن المنافسات والمشتريات	 
االستعالم عن العقود	 
االستعالم عن المطالبات المالية	 

القطاع الخاص )المقاولين والموردين( 	 
القطاع المالي والمصرفي	 

بيانات اعتماد
المسار المالي والمصرفي

الشركاء

اإلطاق قريبًا

)المقاوليــن 	  الخــاص  القطــاع  تمكيــن 
خيــارات  علــى  الحصــول  مــن  والمورديــن( 

المصرفيــة. الخدمــات  مــن  متعــددة 
توفيــر بيانــات للمراجعــة و للقطــاع المالــي 	 

والمصرفــي.
الخــاص 	  القطــاع  بيــن  اإلجــراءات  تكامــل 

)المقاوليــن والمودرييــن( والقطــاع المالــي 
مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  والمصرفــي 

الحكوميــة. المشــاريع  بيانــات 
إمكانية تطوير القدرات الالزمة لتطبيقات 	 

.)FinTech( التقنيات المالية
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

يوفــر هــذا المنتــج خيــار االســتقطاع المركــزي للمســتحقات مــن خــالل منصــة 
اعتمــاد، ويتــم التحويــل بشــكل مباشــر للجهــات المســتفيدة مثــل مؤسســــات 
التقاعــــد والبنوك والصناديــــق الحكوميــــة وغيرها. ويتم ذلك من خالل تكامل 
اإلجــراءات والربــط المباشــر، ويتــم توفيــر هــذا المنتــج وفقــا ألحــكام وسياســات 

الخصوصيــة وأمــن المعلومــات.
الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

الماليــة 	  وزارة  بيــن  اإلجــراءات  تكامــل 
الربــط  خــالل  مــن  المســتفيدة  والجهــات 

نــي. و إللكتر ا
والمطابقــة	  الـــبـــيـــــانات  دقـــــة   ضـــمـــــان 

والمراجعة والتحقق.
امكانية تعزيز برامج االدخار وحصول 	 

الموظف الحكومي على خيارات متعـــددة 
لــمــنــتــجـــات القطاع المالـــي والمصرفي

تخفيـــض مستـــوى المخاطـــر للجهات 	 
المستفيدة.

إمكانيــة تطويــر القــدرات الالزمــة لتطبيقــات 	 
.)FinTech( التقنيــات الماليــة

إدارة االستقطاعات والحسميات	 
جدولة المستحقات المالية	 
االستعالم عن المستحقات	 

الموظف الحكومي	 
الجهات الحكومية	 
القطاع المالي والمصرفي	 

إدارة االستقطاعات
المسار المالي والمصرفي

الشركاء

اإلطاق قريبًا
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

يمكــن هــذا المنتــج القطــاع الخــاص )المقاوليــن والموردين( وتحديدًا المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــن الحصــول علــى التمويــل وبيــع المســتحقات الماليــة 
لــدى الجهــات الحكوميــة مــن خالل منصة اعتماد. ويتم تقديم طلبات التمويل 
وتقييــم المــالءة الماليــة بربــط مباشــر مــع القطــاع المالــي والمصرفــي، ويتــم 

توفيــر هــذا المنتــج وفقــا ألحــكام وسياســات الخصوصيــة وأمــن المعلومات.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

 اســتعراض قائمــة عــروض التمويــل 	 
وبيــع المســتحقات 

تقديم طلب التمويل	 
الموافقة على الطلبات إلكترونيا	 
تحويل المستحقات	 

القطاع الخاص )المقاولين والموردين( 	 
القطاع المالي والمصرفي	 

التمويل وبيع المستحقات
المسار المالي والمصرفي

الشركاء

اإلطاق قريبًا

تكامل اإلجراءات بين وزارة المالية والقطاع 	 
المالي والمصرفي من خالل الربط اإللكتروني.

حصول القطاع الخاص )المقاولين والموردين( 	 
على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي 

والمصرفي.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.	 
إمكانية تطوير القدرات الالزمة لتطبيقات 	 

.)FinTech( التقنيات المالية
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اضغط هنا
للعودة لألعلى

يســاهم منتــج مــزاد اعتمــاد فــي إدارة اعمــال بيــع الســلع والمنقــوالت عبــر آلية 
المــزادات اإللكترونيــة، ويســتهدف رفــع مســتوى التنافســية بين المســتفيدين 

الراغبين بالشــراء.

الخدمــــــــات والمزاياالمساهمة واألثر

المستفيدون

تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن البيــع مــن 	 
خــالل المــزاد باســتخدام أســــلوب المزايــــدة 

بشــكل إلكترونــي.
رفــــع كفــــاءة المشــتريات الحكومــــية وبيــع 	 

الســلع والمنقــوالت  بشــكل إلكترونــي.
الراغبيــن	  بيــن  التنافســية  مســتوى   رفــع 

بالشراء من المزاد.

إنشاء طلب المزاد	 
تقدير المنقول 	 
 تسويق المزاد اإللكتروني/	 

الحضوري طرح المزاد
تقديم طلب المشاركة بالمزايدة 	 

الجهات الحكومية	 
القطــاع الخــاص )المقاولين والموردين(	 

مزاد اعتماد
مسار المنافسات والمشتريات

الشركاء

اإلطاق قريبًا
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أو االتصال على
رقم خدمة العمالء 19990

يرجى زيارة
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ولمزيد من التــفــاصيــل
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