
 

 بيانات االرتباط: -1

سم العمليةا  
 

 

  التكلفة الفعلية  التكلفة التقديرية

رقم البند/ البرنامج/ 

 املشروع )إن وجد(
 

املورد/املقاول    

)إن وجد(   

 

 

 

 الجهة املستفيدة
 

 
  الجهة املشرفة

 مدة التنفيذ
خطة الدفع للسنة  سنة شهر يوم

 الحالية
 

   

 مالحظات
 

 

  رقم الهاتف  املوظف املختص

  التوقيع  املسؤول املباشر

 :باإلدارة العامة للميزانية والتخطيط واملتابعة()خاص  -2

 :ما يلي وذلك بسبب، تعاد مع التحية

 بيانات العملية غير مكتملة 

  االعتمادالقيمة السنوية تتجاوز 

 وية للعقد تتجاوز املخصص السنوي لتكاليف العقد.نالقيمة الس 

 املستندات املطلوبة لم يستوفى 

 :أخرى ............................................................................... 

 :أخرى ............................................................................... 

 

  دير اإلدارةم  ملوظف املختصا

 

 تعليمات هامة لتعبئة الطلب:

افقة صاحب الصالحية على تنفيذ العملية. يجب -1  ارفاق مو

 ارفاق صورة من جدول الكميات، أو وصف دقيق عن تنفيذ العملية ليمكن االرتباط بشكل صحيح على البند املناسب -2

طلب تمديد االرتباط مع ذكر املالرات صالالالالالالالحية االرتباط على البنود والالامو السالالالالالالنورة أر عة أشالالالالالالهر فقط أو انأيام السالالالالالالنة املالية أ يما أقر ، بعد ذلك يتوجب  -3

افقة صاحب الصالحية على التمديد.  لعدم تسجيل العقد على منصة اعتماد أو مو

لعقد على صالالالالالالالالالحية االرتباط على الالامو واملشالالالالالالالالارتع أيل السالالالالالالالالنورة سالالالالالالالالتة أشالالالالالالالالهر فقط، بعد ذلك يتوجب طلب تمديد االرتباط مع ذكر املالرات لعدم تسالالالالالالالالجيل ا -4

  افقة صاحب الصالحية على التمديد.منصة اعتماد أو مو 

 عند تسجيل العقد بمنصة اعتماد يجب أن يكون مسمى العقد مطابق ملسمى العملية في النظام املالي. -5

( عند تسالالالالالالالالالالالالالجيل العقد يتم تدخال رقم االرتباط الذل تم الحصالالالالالالالالالالالالالول علي  من أو خانة مختصالالالالالالالالالالالالالر العقد في خانة )رقم العقد/التعميد في نظام الجهة الحكومية -6

 النظام املالي.
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