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إدارة املدفوعات 
(أوامر الرصف)

اريعهم متكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم املالية الخاصة مبش
.مع الجهات الحكومية مروًرا بأوامر الرصف والدفع إلكرتونيا



لطريقة تسجيل الدخو 



طريقة تسجيل الدخول يف املنصة

:يتم التوجه اىل الرابط التايل

https://Etimad.sa

ثم اختيار
"تسجيل الدخول"
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https://etimad.sa/


طريقة تسجيل الدخول يف املنصة

اختيار
"الجهات الحكومية"
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طريقة تسجيل الدخول يف املنصة

ية يتم ادخال رقم الهوية الوطن

وكلمة الرس املرسلة اىل 

رة الجوال ورمز التحقق من الصو 

ن بعد أن يتم إعطاء الصالحية م

.مدير النظام
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فطريقة تسجيل أمر الرص 



ةصالحية مدقق املطالبة املالي

مدقق املطالبة بعد تسجيل دخول صاحب صالحية 

من أعىل الصفحة كم هو"     " يتم اختيار املالية 

.موضح بالصورة

-الرقم املرجعي-# ) بعد ذلك تظهر قامئة بالطلبات 

-اخر إجراء -املرحلة -تاريخ الطلب -نوع الطلب 

(  الخيارات

"       "يتم الدخول عىل الطلب بالضغط عىل 



ة بعد الدخول عىل الطلب يتم استعراض املطالبة املالي

فقة والتأكد من صحتها باالمكان االطالع عىل امللفات املر 

من قبل املورد بعد ذلك يجب ادخال املالحظات ويف حال 

.وجود ملفات داعمة ميكن ارفاقها

نتقل بعد اإلنتهاء من التدقيق يتم اختيار قبول الطلب وي

(اعتامد املطالبة املالية ) الطلب لـ 



ة صالحية اعتامد املطالبة املالي

ية اعتامد املطالبة املالبعد تسجيل دخول صاحب صالحية 

.ةمن أعىل الصفحة كم هو موضح بالصور "     " يتم اختيار 

ع نو -الرقم املرجعي -# ) بعد ذلك تظهر قامئة بالطلبات 

(  الخيارات-اخر إجراء -املرحلة -تاريخ الطلب -الطلب 

"       "يتم الدخول عىل الطلب بالضغط عىل 



ن بعد الدخول عىل الطلب يتم استعراض املطالبة املالية والتأكد م

د ذلك صحتها باالمكان االطالع عىل امللفات املرفقة من قبل املورد بع

ل يجب ارفاق شهادة االنجاز املعتمدة من الجهة الحكومية ويجب ادخا

املالحظات 

جيل أمر بعد ذلك يتم اختيار إعتامد وتكون املطالبة قد متت وجاهزة لتس

.الرصف

يجب ادخال المالحظة

يجب ارفاق شهادة االنجاز المعتمدة من 

الجهة الحكومية



تسجيل أمر الرصف

إدارة " بعد تسجيل دخول املستخدم يتم اختيار 

"أوامر رصف "بعد ذلك " املدفوعات



تسجيل أمر الرصف

من خالل هذه الصفحه يتم استعراض جميع اوامر

الرصف املسجلة لدى الجهة مع حالة كل امر رصف

+  "تيار لتسجيل امر رصف جديد يتوجه املستخدم الخ

"أمر رصف جديد



تسجيل أمر الرصف

ة من من خالل هذه الصفحه يتم اختيار املطالبة املالي
خالل الضغط عىل املربع كام هو موضح بالصورة 

العلوية 

ات بيان-خطط الدفع )بعد ذلك  تظهر بيانات املطالبة 
(. املطالبة املالية 

وضح ويجب ادخال املبلغ كام هو م) يتم تعبئة املبلغ 
وجد و رقم املستخلص و مبلغ الحسميات ان( بالدفعة

.و بيان الحسميات

ف يكون قد تم تسجيل امر الرص حفظبعد ذلك اختيار 
(مدير االدارة املالية ) لينتقل الطلب لـ 

ات بالقائمة المنسدلة يمكن اختيار بيان الحسميادخال مبلغ الحسميات ان وجدكتابة رقم المستخلصيجب ادخال المبلغ المطلوب



صالحية مدير االدارة املالية

يتم ة مدير االدارة املاليبعد تسجيل دخول صاحب صالحية 

.من أعىل الصفحة كم هو موضح بالصورة"     " اختيار 

-الرقم املرجعي -# ) بعد ذلك تظهر قامئة بالطلبات 

(  الخيارات-اخر إجراء -املرحلة -تاريخ الطلب -نوع الطلب 

"       "يتم الدخول عىل الطلب بالضغط عىل 



بعد الدخول عىل الطلب يتم استعراض بيانات امر 

حظات الرصف وبيانات املطالبة املالية يجب ادخال املال 

وميكن ارفاق ملفات ان وجدت

احبص) بعد ذلك يتم اختيار إعتامد وينتقل الطلب لـ 

(صالحية االعتامد النهايئ



صاحب صالحية االعتامد النهايئ

يتم صاحب صالحية االعتامد النهايئبعد تسجيل دخول 

.من أعىل الصفحة كم هو موضح بالصورة"     " اختيار 

-الرقم املرجعي-# ) بعد ذلك تظهر قامئة بالطلبات 

-اخر إجراء -املرحلة -تاريخ الطلب -نوع الطلب 

(  الخيارات

"       "يتم الدخول عىل الطلب بالضغط عىل 



ف بعد الدخول عىل الطلب يتم استعراض بيانات امر الرص 

كن وبيانات املطالبة املالية يجب ادخال املالحظات ومي

ارفاق ملفات ان وجدت

ب املراق) بعد ذلك يتم اختيار إعتامد وينتقل الطلب لـ 

(املايل

يجب ادخال المالحظة



صالحية املراقب املايل

صفحة من أعىل ال"     " يتم اختيار املراقب املايل بعد تسجيل دخول 

.كم هو موضح بالصورة

-ب نوع الطل-الرقم املرجعي -# ) بعد ذلك تظهر قامئة بالطلبات 

(  الخيارات-اخر إجراء -املرحلة -تاريخ الطلب 

"       "يتم الدخول عىل الطلب بالضغط عىل 



بعد الدخول عىل الطلب يتم استعراض بيانات امر الرصف 

ارفاق وبيانات املطالبة املالية يجب ادخال املالحظات وميكن

ملفات ان وجدت

(أمر الدفع) بعد ذلك يتم اختيار إعتامد وينتقل الطلب لـ 

يجب ادخال المالحظة



التي يتم من خاللها استعراض كافة االجراءات“اإلجراءات السابقة"ميكن لجميع اصحاب الصالحيات الضغط عىل ايقونة 



.نتوضح جميع اإلجراءات التي متت عىل الطلب وبواسطة م" اإلجراءات السابقة"ايقونة 



ارالدعم الفني واالستفس
ستقبال سعياَ اىل تسهيل اإلجراءات والعمل عىل البوابة، تم تخصيص فريق ل 

الستفسارات والدعم الفني الخاص يف منصة اعتمــاد، وذلك عرب الربيد
:اإللكرتوين أو الرقم

الربيد اإللكرتوين

ecare@Etimad.sa

الــرقم املوحـد

920002299



لكمشكراً 


