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خادم احلرمني الرشيفني
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
-حفظه الله-
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صاحب السمو المليك
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
-حفظه الله-
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كلمة معايل وزير العدل
رئيس مجلس اإلدارة

اتخــذت المنظومــة العدليــة يف المملكــة العربيــة الســعودية
مســار التقــدم والتطويــر المســتمر مســارًا تنفيذيًــا متوائ ًمــا
مــع مــا ســارت عليــه المملكــة مــن تحــوالت إيجابيــة ،ونقــات
نوعيــة بقيــادة خــادم احلرمــن الرشيفــن الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز آل ســعود ،وصاحــب الســمو الملــي األمــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ويل العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظهمــا اللــه ،-يف ظــل رؤيــة
المملكــة  2030الطموحــة ،والــي تهــدف إىل جعــل المملكــة
نموذجًــا ناجحًــا ورائ ـ ًدا عــى األصعــدة كافــة.
وأخــذت المنظومــة العدليــة عــى عاتقهــا بنــاء رؤاهــا وتوجهاتهــا
عــى مجموعــة مــن األهــداف والمبــادرات والمــؤرشات وفــق
رؤيــة المملكــة  ،2030كان مــن أهمهــا :العنايــة بالمســتفيدين
وتحقيــق رضاهــم ،بمــا ينســجم مــع أهــداف برنامــج التحــول
الوطــي يف تحقيــق جــودة احليــاة للمواطــن والمقيــم يف هــذه
البــاد المباركــة ،ورفــع مســتوى اخلدمــات العدليــة المقدمــة
للجميــع ،وشــهدت عمليــة التحــول الــي أُنيطــت بالمنظومــة
العدليــة إطــاق التقــايض اإللكــروين؛ ليكــون مســارًا مســتدا ًما
للجهــات القضائيــة؛ لتحقيــق رسعــة البــت يف الدعــاوى ،وجــودة
األحــكام ،واختصــار الوقــت واجلهــد عــى المتقاضــن ،وإضفــاء
المزيــد مــن الضمانــات القضائيــة ،باإلضافــة إىل المســاهمة يف
رفــع تصنيــف المملكــة عالم ًيــا عــر تطويــر اإلجــراءات واللوائــح
الداخليــة ذات العالقــة المبــارشة بالتصنيــف العالمــي للمملكــة
يف مجــال المنظومــة العدليــة.
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ويــأيت مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” كأحــد مبــادرات برنامــج
التحــول الوطــي  ،2020مواكب ـ ًة لرحلــة التحــول الــي تشــهدها
المنظومــة العدليــة؛ ليصبــح بيــت اخلــرة األســايس والمتخصص
يف كل مــا يتعلــق بأعمــال التصفيــة والبيــع ،إذ يقــوم التوجــه
الرئيــس للمركــز عــى حــل ِّ التحديــات احلاليــة الــي تواجــه
اجلهــات القضائيــة ،والــي تتمثَّــل يف عــدم وجــود جهــة مرشفــة
ومســؤولة فن ًي ـا ّ عــن األعمــال المســاندة واإلجرائيــة المتعلقــة
بعمليــات التصفيــة والبيــع؛ إلنفــاذ األحــكام القضائيــة يف
المملكــة العربيــة الســعودية.
ويلعــب المركــز دورًا أساس ـ ًيا يف المســاهمة يف تحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،2030مــن خــال اإلرشاف األمثــل عــى أنشــطة
البيــع والتصفيــات يف المملكــة ،وتحقيــق التمــز يف األداء
احلكومــي ،ورفــع مــؤرش التنافســية العالمــي يف المجــال العــديل،
وتعظيــم قيمــة األصــول الــي يــرف عــى إســنادها ،والمركــز
حقــق العديــد مــن المنجــزات يف مــدة زمنيــة قصــرة ،وينتظــره
مســتقبل واعــد يحمــل يف طياتــه نجاحــات أكــر بــإذن اللــه يف
تحقيــق المســؤوليات المُناطــة إليــه.
كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر لمقــام خــادم احلرمــن الرشيفــن
وويل عهــده األمــن عــى دعمهمــا المتواصــل للنهــوض بالمرفــق
العــديل؛ وتطويــر المنظومــة العدليــة ،بمــا يحقــق رضــا
المســتفيدين وتســهيل اخلدمــات العدليــة المقدمــة لهــم.

معايل الشيخ الدكتور
وليد بن محمد الصمعاين
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مقدمة

شــهد المجــال العــديل يف المملكــة العربيــة الســعودية تطــورًا
رسي ًعــا؛ لتواكــب المنظومــة العدليــة أحــدث المعايــر العالميــة
إلنجــاز العدالــة بكفــاءة عاليــة ،وبمــدة زمنيــة مالئمــة ،وقــد
أُطلِــق مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” بصفتــه أحــد مبــادرات
برنامــج التحــول الوطــي يف المجــال العــديل؛ لمعاجلــة التحديــات
احلاليــة الــي تواجــه اجلهــات القضائيــة ،والــي تتمثَّــل يف عــدم
وجــود جهــة مرشفــة ومســؤولة فنيًّــا عــن األعمــال المســاندة
واإلجرائيــة المتعلقــة بعمليــات التصفيــة والبيــع؛ إلنفــاذ
األحــكام القضائيــة يف المملكــة العربيــة الســعودية.
وانطلــق مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” عــام 2019م بصفتــه
ً
مســتقل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ل ُيعــى
مركــز ًا حكوم ًيــا
بأعمــال التصفيــة والبيــع ،وباحلفــاظ عــى قيــم األصــول ،بمــا
يســهم يف تطويــر خدمــات المنظومــة العدليــة ككل .وبالرغــم
مــن قــر مــدة انطالقــه الزمنيــة ،إال أنــه حقــق العديــد مــن
المكتســبات التنظيميــة والتطويريــة ،وأهمهــا رسعــة اســتيفاء
احلقــوق و تخفيــف األعبــاء عــى اجلهــاز القضــايئ ،واجلديــر بالذكــر
أ َّن هــذه المكتســبات أُنجــزت يف فــرة العمــل عــن بعــد أثنــاء
اإلجــراءات االحرتازيــة يف عــام 2020م؛ حيــث تــم خــال تلــك
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الفــرة تطويــر منصــة إلكرتونيــة متكاملــة ألتمتــة العمليــات،
وتســجيل ( )886منشــأة تجاريــة كمــزود للخدمــة ،وإقامــة 17
مــزا ًدا عا ًمــا ،وتصفيــة ( )133أصـ ًـا عقار يًــا ،وقــد بلغــت قيمــة
حقــوق المســتفيدين المســتوفاة مــن قبــل المركــز  329مليــون
ريـ ً
ـال ،كمــا اســتطاع المركــز تخفيــض متوســط مــدة التصفيــة
إىل مــا يقــارب  100يــوم مــن تاريــخ قبــول اإلحالــة وحــى إعــادة
األمــوال إىل المســتفيدين؛ والــذي يـ ُدل ُّ عــى قــدرة فريــق العمــل
عــى إتمــام األعمــال ،ودفــع عجلتهــا؛ يف ســبيل تحقيــق أهــداف
المركــز يف إنجــاز العدالــة ،وترسيــع اســتيفاء احلقــوق ألصحابهــا.
كمــا تتنــوع اآلثــار اإليجابيــة الــي تنتــج عــن تنفيــذ المركــز
لمســؤولياته الــي تُعــى بإنجــاز العدالــة ،بشــقيها االجتماعــي
واالقتصــادي ،ســوا ًء للمنظومــة العدليــة ككل أو للقطاعــن
العــام واخلــاص أو أللفــراد مــن دائنــن ومدينــن ،ومنهــا :حمايــة
الدائــن يف حالــة اإلفــاس ،واســتيفاء الدائنــن حقوقهــم غــر
منقوصــة ،ورفــع كفــاءة اإلنفــاق لــدى اجلهــات احلكوميــة ،وبنــاء
ثقــة اجتماعيــة عاليــة بكفــاءة األمــن المــايل واســتحداث
وتطويــر تخصصــات فنيــة جديــدة.
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إنفاذ يف أرقام

886

منشأة تجارية تم تسجيلها
كمزود خدمة

329

مليون ريال
قيمة حقوق المستفيدين
المستوفاة من قبل المركز

17

مزا ًدا علن ًيا أقامها المركز

133

ً
أصل عقار يًا تم تصفيتها

100

يوم
متوسط مدة التصفية

247

اإلحاالت اليت عمل عليها
المركز

25%

القيمة المضافة للمستفيدين
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نشأة وتأسيس المركز
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النشأة والتأسيس

تــم تأســيس مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” بصفتــه أحــد مبــادرات برنامــج التحــول الوطــي الــذي يهــدف إىل تعزيــز أداء المنظومة
العدليــة وتحســن خدماتهــا وتطويرهــا .ويعــد مركـز ًا حكوم ًيــا مسـ ً
مختصــا يف اإلرشاف عــى كل مــا يُســند إليــه
ـتقل إدار يًــا ومال ًيــا؛
ً
المختصــة فنيًّــا مــن القطــاع اخلــاص ،بمــا يســهم يف مواكبــة تطــور
مــن أعمــال التصفيــة والبيــع ،مــن خــال إســنادها إىل اجلهــات
ّ
المنظومــة العدليــة ،واالقتصاديــة ،وخلــق العديــد مــن الفــرص العادلــة والمتعــددة لــرواد األعمــال ومــزودي اخلدمــات بشــكل أخــص.
ومن أهم أركان تنظيم مركز اإلسناد والتصفية الصادر من مجلس الوزراء ،رقم ( )415وتاريخ 1440/7/19هـ:

01

 | 14التقرير السنوي 2020

02

يتمتع المركز بالشخصية االعتبارية
وباالستقالل المايل واإلداري.

يهدف إىل تحقيق التعاون بني
اجلهات احلكومية واجلهات القضائية.

03

04

يُسند أعماله إىل اجلهات
المتخصصة فن ًيا ،ويرشف عليها.

مركز اإلسناد والتصفية “إنفاذ”
يُع ُّد أحد مبادرات برنامج التحول
الوطين الذي يهدف إىل تعزيز
أداء المنظومة العدلية ،وتحسني
خدماتها ،وتطويرها

يهدف إىل ترسيع عمليات التصفية
واستيفاء احلقوق.
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الرؤية

الرسالة

إنجــاز العدالــة وتحفــز االقتصــاد بتوظيــف المعرفــة والتقنيــة اإلرشاف عــى أعمــال التصفيــة والبيــع أللصــول المنقولــة
وغــر المنقولــة ،وتقديــم اخلدمــات االستشــارية فيمــا يســند
يف تنميــة قيــم األصــول ،واســتيفاء احلقــوق.
للمركــز مــن مشــاريع التصفيــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء رشاكــة
فعَّالــة مــع القطــاع اخلــاص؛ إللســهام يف حفــظ قيــم األصــول،
ورسعــة اســتيفاء احلقــوق ،مــن أجــل تحقيــق القيمــة العادلــة
للمســتفيدين.
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منهجية بناء الرؤية والرسالة
نظ ـرًا لتعــدد االلزتامــات الماديــة واالجتماعيــة يف المجتمــع اليــوم ،وترابــط بعضهــا ببعــض ،ومحدوديــة
حريــة التــرف يف توقيتهــا مــن قِبــل األفــراد؛ لتســارع المتغــرات االقتصاديــة والمجتمعيــة ،كان لرسعــة
إنجــاز العدالــة أولويــ ًة قصــوى يف القيــام بتلــك االلزتامــات ،وتحســن حيــاة األفــراد ،وتعزيــز جــودة
حياتهــم.
وألنَّــه يقــع عــى عاتــق المنظومــة العدليــة أن تكــون رشي ـكًا ها ًمــا لتعزيــز جــودة احليــاة يف المجتمــع
وف ًقــا لربنامــج التحــول الوطــي؛ عــر التحــول الرقمــي والتقــي والمعــريف ،كان لرؤيــة ورســالة مركــز
اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” دورًا محور يًــا يف تحقيــق تطلعــات المنظومــة العدليــة ككل.
كمــا أ َّن اســتيفاء احلقــوق ،وتعظيــم قيــم األصــول ألصحابهــا تعتــر جــز ًءا ال يتجــزأ مــن العدالــة المُنجــزة،
ولــذا أىت مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” برؤيتــه القائمــة عــى توظيــف المعرفــة والتقنيــة؛ إلتمامهمــا
عــى أكمــل وجــه تحــت ظــل قيمــة العدالــة الســامية ،وإنجازهــا بالوقــت األمثــل؛ ممــا يصــب يف تحفــز
االقتصــاد المحــي ،والــذي بــدوره يزيــد مــن فعاليــة القطــاع اخلــاص ،وي ّ
ُمــن مــن رشاكــة المنظومــة
العدليــة معــه ،وهنــا تــأيت رســالة مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” عــر اإلرشاف عــى أعمــال التصفيــة،
والبيــع أللصــول المنقولــة وغــر المنقولــة ،وتقديــم اخلدمــات االستشــارية فيمــا يســند للمركــز مــن
مشــاريع التصفيــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء رشاكــة فعَّالــة مــع القطــاع اخلــاص؛ إللســهام يف حفــظ قيــم
األصــول ،ورسعــة اســتيفاء احلقــوق ،مــن أجــل تحقيــق القيمــة العادلــة للمســتفيدين.
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األهداف االسرتاتيجية
حفظ قيم األصول

إنجاز العدالة ،ورسعة استيفاء
احلقوق

القيم

المساهمة يف تنمية االقتصاد،
ودعم المنشآت الصغرية
والمتوسطة

وسـبُل التواصــل معهــم ،والعمــل يف فريــق
يســعى المركــز مــن خــال القيــم اخلمســة الــي يتبن ّاهــا إىل تعزيــز العالقــة مــع الــركاءُ ،
عمــل واحــد بإتقــان؛ لضمــان تحقيــق المخرجــات واســتدامتها ونموهــا؛ بمــا يســهم يف تحقيــق العدالــة جلميــع المســتفيدين.

إ

إتقان يف إنماء األعمال
يلــزم المركــز بتبــي قيمــة اإلتقــان
بشــكل أســايس؛ لضمــان جــودة
اخلدمــات المقدمــة ،والــي تســهم
يف احلفــاظ عــى قيــم األصــول يف
أعمــال التصفيــة والبيــع المســندة
لــه ،والــزام المركــز بتحقيــق أهدافــه،
وأداء مهامــه الــي ســيرشف عليهــا.

نـ

نمو يف الطموحات واإلنجازات
يســعى المركــز إىل بنــاء قاعــدة
إنجــازات متواليــة ،وتطويــر خدماتــه
الــي يقدمهــا؛ لكســب ثقــة عمالئــه،
ولمواكبــة تطــور المنظومــة العدليــة،
وذلــك مــن خــال إرشافــه عــى
عمليــات التصفيــة والبيع ،وإســنادها
إىل القطــاع اخلــاص ،والمســاهمة
يف تطويــر األنشــطة االقتصاديــة،
إضافـ ًة إىل تحفــز االقتصــاد المحيل.

فريق واحد يف العالقات مع
الرشكاء
يهــدف المركــز إىل تحقيــق التعــاون
بــن اجلهــات القضائيــة واحلكوميــة،
والقطــاع اخلــاص ،م ً
ُمثــا لمنظومــة
متكاملــة ،ومتخصصــة يف أعمــال
التصفيــة والبيــع ،كمــا يعمــل
كحلقــة وصــل بــن اجلهــاز القضــايئ،
والقطــاع اخلــاص.

ا

ذ

استدامة يف المخرجات واحللول
تســهم مخرجات المركز يف اســتدامة
األنشــطة االقتصاديــة ونموهــا ،كمــا
يعمــل المركــز عــى أتمتــة العمــل،
مــن خــال المنصــات اإللكرتونيــة،
والمســاهمة يف اســتدامة األعمــال
عــن طريــق رفــع مســتوى التخطيــط
المــايل ،وكفــاءة اإلنفــاق احلكومــي.
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فـ

ذمة وأمانة
يحقــق المركــز مــن خــال أداء العمــل
بذمــة وأمانــة ،غايتــه األساســية
يف حفــظ احلقــوق وإنجــاز العدالــة،
مــع احلفــاظ عــى رسيــة معلومــات
األطــراف ذات العالقــة ،وتحقيــق
مبــدأ الشــفافية ،وإعطــاء فــرص
عادلــة وواضحــة للجميــع.
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االنطالقة األوىل

كانــت االنطالقــة األوىل لمركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” يف يونيــو عــام 2020م ،إذ تــم اعتمــاد حوكمــة أعمــال المركــز ،وتأســيس
أدوات أتمتــة أعمالــه مــن خــال تدشــن منصــة المركــز وبنــاء البنيــة التقنيــة التحتيــة ،وبنــاء دليــل الهويــة اخلــاص بــه ،باإلضافــة إىل
اســتقطاب فريــق العمــل.

ويمكن تفصيل ُ مراحل تأسيس المركز إىل ما ييل:

إعداد أبحاث
المستفيدين

يناير
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اعتماد معايري
تسجيل مزودي
اخلدمة
تطوير اسرتاتيجية
التواصل
المؤسيس

فرباير

أبحاث
مزودي
اخلدمة
الرسائل
والمحتوى
إلنفاذ

دليل الهوية احلساب
والهيكلة
البنيك
إلنفاذ

مارس

تهيئة البنية
التقنية
التحتية

تطوير المحتوى
التعريفي
واإلرشادي
تطوير الوثائق
الترشيعية
وقواعد العمل

تدشني مركز
االتصال الموحد

أبريل

اختبارات
االخرتاق

التوسع يف
استقطاب
الكوادر

الربط
اإللكرتوين مع
محاكم التنفيذ

بدء استالم طلبات
التصفية من جميع
محاكم التنفيذ يف
جميع المناطق

مايو

تجربة اختبارية
ألول عملية
تصفية

ورش عمل
وحملة تسجيل
مزودي اخلدمة

يونيو
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هيكلة المركز وحوكمته
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االرتباط بالمنظومة العدلية

أُنــئ مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” بصفتــه مركــز حكومــي مســتقل إدار يًــا ومال ًيــا ،ويــرأس مجلــس إدارتــه وزيــر العــدل ،وبعضويــة ممثــل
للجهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص؛ ليكــون المركــز جــزء مــن المنظومــة العدليــة وتحقيــق رؤاهــا وأهدافهــا المرتبطــة برؤيــة المملكــة الطموحــة
2030؛ حيــث يقــوم المركــز بــدوره كأحــد مبــادرات برنامــج التحــول الوطــي يف تطويــر العمــل واألداء احلكومــي ،وتأســيس البنيــة التحتيــة االلزمــة،
واســتيعاب متطلباتهــا مــن ناحيــة اخلدمــات العدليــة ،واالرتقــاء بجــودة تقديمهــا للمواطنــن؛ لرفــع مســتوى جــودة اخلدمــات المقدمــة لهــم،
وتعزيــز الممكنــات االقتصاديــة الواعــدة ،وتحفزيهــا خاصـ ًة يف القطــاع اخلــاص الــذي يقــدم خدماتــه العدليــة بــإرشاف مبــارش مــن المركــز؛ لضمــان
مســتوى اجلــودة ،والكفــاءة يف األداء ،واإلرساع يف إنجــاز العدالــة للمســتفيدين.

االرتباط برؤية المملكة 2030

تــم تأســيس مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” بصفتــه أحــد مبــادرات -برنامــج التحــول الوطــي -الــي تندرج تحــت ب ُعد تحقيــق التمزي
يف األداء احلكومــي مــن برنامــج التحــول الوطــي ،ويهــدف هــذا البعــد إىل تعزيــز األداء احلكومــي ،وتحســن خدماتــه وترســيخ مبــادئ
الزناهــة والشــفافية ،وتطويــر نظــام اخلدمــة المدنيــة ،ورفــع كفــاءة البــى التحتيــة ،وتفعيــل اخلدمــات اإللكرتونيــة بشــكل أوســع،
وبنــاء قنــوات للتواصــل الفعــال بــن مقدمــي اخلدمــات احلكوميــة والعمــاء والمســتفيدين ،للوصــول إىل تجربــة عميــل متمــزة.
يســهم المركــز يف تحقيــق العديــد مــن أهــداف برنامــج التحــول الوطــي بطريقــة مبــارشة وغــر مبــارشة ،وذلــك بمــا يتــواءم مــع
توجهــات رؤيــة المملكــة 2030؛ حيــث تتمحــور أهدافــه حــول تحقيــق التمــز يف األداء احلكومــي ،وتمكــن فئــات المجتمــع مــن
دخــول ســوق العمــل ،والمســاهمة يف رفــع جاذبيتــه ،باإلضافــة إىل رفــع مــؤرش التنافســية العالمــي ،واالنتقــال بــه إىل أحــد المراكــز
العــرة األوىل ،وذلــك مــن خــال:

01

تحســن جــودة اخلدمــات المقدمــة
للمســتفيدين مــن خــال العنايــة
بالموثوقيــة ،ورسعــة ودقــة اخلدمــات
احلكوميــة ،وتبســيط اإلجــراءات
المتعلقــة بهــا ،وتطويــر تجربــة
العمــاء بمــا يكفــل ســهولة احلصــول
عــى اخلدمــات.

04

تبــي التقنيــة مــن خــال اســتخدام
تقنيــات البيانــات واالتصــال وأتمتــة
األعمال ،والربط بني اجلهات المختلفة،
لتحفــز تبــادل المعلومــات ،ورفــع
الكفــاءة التقنيــة؛ اللرتقــاء عالم ًيــا إىل
إحــدى المراكز اخلمس األوىل يف مؤرش
احلكومــات اإللكرتونيــة العالمــي.

07

زيــادة حجــم األســواق العالميــة
والمحليــة المتاحــة لقطــاع األعمــال،
حيــث تســعى رؤيــة  2030إىل رفــع
حجــم االقتصــاد إىل المرتبــة الـــ 15
عالم ًيــا.
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02

03

المســاهمة يف زيــادة مســتوى
تطبيــق الشــفافية يف مختلــف أدوار
ومهــام واختصاصــات ومســؤوليات
القطاعــات احلكوميــة ،مــن خــال
وضــع المبــادئ والمعايــر االلزمــة
إللرشاف عــى أعمــال التصفيــة.

اإلرشاف عــى تصفيــة األمــاك
العامــة بمــا يســهم يف تحقيــق
االســتقرار االقتصــادي الــكيل عــن
طريــق رفــع كفــاءة واســتدامة
اإلنفــاق العــام ،وزيــادة اإليــرادات
احلكوميــة غــر النفطيــة.

05

06

الســعي نحــو “ديناميكيــة األعمــال”،
ورفــع قــدرة القطــاع اخلــاص عــى
تطويــر القيمــة عــن طريــق تطويــر
التقنيــة ،واألخــذ بالمخاطــر وإدارتهــا
مــن خــال إرشافــه عــى أعمــال
التصفيــة واحلفــاظ عــى قيــم
األصــول ،مــن خــال إســنادها إىل
القطــاع اخلــاص ورفــع مســاهمته
يف إجمــايل الناتــج المحــي ،ورفــع
مســاهمة المنشــآت الصغــرة
ً
أيضــا.
والمتوســطة

08

تطويــر النظــام واألمــن الماليــن،
وذلــك عــر توفــر أنظمــة الديــن،
والتملــك ،والتأمــن ،واحلــد مــن
المخاطــر الــي قــد تتعــرض لهــا
األمــوال واألصــول قيــد التصفيــة.

إيجـــــــاد الكـــــــــوادر وتطويرهـــــــــــا،
والمســــــــاهمة يف رفـــــــع مســــــتوى
مهاراتهــا وجودتهــا ،ورفــع مســتوى
إنتاجيــة الموظــف احلكومــي ،مــن
خــال إيجــاد بيئــة عمــل محفــزة،
ورفــع كفــاءة رأس المــال البــري،
ممــا يعــزز االنتمــاء واإلنتاجيــة
لموظفــي اخلدمــة المدنيــة.

09

رفــع نســبة االســتثمارات األجنبيــة
المبــارشة من إجمــايل الناتج المحيل.

10

تطويــر المنتجــات واخلدمــات ،بمــا
يســهم يف توفــر فــرص عادلة لقطاع
األعمــال؛ للمشــاركة يف أســواقها.
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احلوكمة المعتربة

يعمــل المركــز -وفــق أســس احلوكمــة -لضمــان تحقيــق الزناهــة ،ورفــع مســتوى األداء داخــل كافــة قطاعاتــه ،وذلــك مــن خــال
تفعيــل جلانــه وآلياتــه المعتــرة ،والــي تهــدف إىل تحديــث األنظمــة ،والرفــع مــن سياســة اإلفصــاح؛ ممــا يســاهم يف تعزيــز الرقابــة
والشــفافية ،كمــا يســعى المركــز إىل رعايــة ممارســة األعمــال ،وتحقيــق السياســات اخلاصــة المرســومة لهــا ،والمشــاركة بشــكل
ف ّعــال يف تحقيــق أهــداف التحــول الوطــي المتوافقــة كل ًيــا مــع رؤيــة المملكــة  ،2030والــي تخــدم المنظومــة العدليــة.
ب ُنيت حوكمة المركز عىل أسس ثالثة:

ً
أول :التنظيم:

نــص التنظيــم الصــادر مــن مجلــس الــوزراء ،رقــم ( )415وتاريــخ 1440/7/19هـــ عــى أهــم ركائــز إدارة العمــل واحلوكمــة ،ومنهــا
أن المركــز:

01

يتمتع المركز بالشــخصية االعتبارية وباالســتقالل
المايل واإلداري.

يهــدف إىل تحقيــق التعــاون بــن اجلهــات احلكوميــة
واجلهــات القضائيــة.

03

04

يُســند أعمالــه إىل اجلهــات المتخصصــة فن ًيــا،
ويــرف عليهــا.
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02

يهــدف إىل ترسيــع عمليــات التصفيــة واســتيفاء
احلقــوق.
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ثان ًيا :مجلس اإلدارة واللجان
أ -مجلس اإلدارة

يقــوم المجلــس بالمهــام والصالحيــات المنوطــة بــه يف إدارة شــؤون المركــز ،وتحقيــق أهدافــه ،واعتمــاد سياســاته
ونصــت المــادة
وأنشــطته العامــة ،وتعزيــز ثقــة المســتثمرين بالمنظومــة االقتصاديــة ،ورسعــة إنجــاز العدالــةَّ ،
األساســية لتنظيــم مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” عــى أن يتكــون مجلــس اإلدارة مــن رئيــس للمجلــس ،وعــد ٍد مــن
ممثــي القطــاع احلكومــي واخلــاص.

ج -الهيكل التنظيمي
يتك ّون الهيكل التنظيمي من الرئيس التنفيذي ،ويُعترب مجلس اإلدارة مرج ًعا له ،ويندرج تحته عدة إدارات ،وهي:

الهيكل التنظيمي للمركز

ب -جلان مجلس اإلدارة

تعتــر جلــان مجلــس اإلدارة أحــد الممكنــات الرئيســية لعمليــة ســر احلوكمــة يف المركــز ،كل ٌّ منهــا بحســب
اختصاصهــا ،وهــي:

اللجنة التنفيذية:
هــي اجلهــة اإلداريــة المســؤولة عــن اإلرشاف عــى تنفيــذ المقـرَّرات الصــادرة مــن مجلــس اإلدارة ،ومراجعــة التقاريــر
الدوريــة ،وتقييــم األداء اخلــاص بأعمــال المركــز ،وكذلــك التحقــق مــن تنفيــذ اخلطــط المرســومة ،ومتابعــة واســتالم
تقاريــر المشــاريع واألعمــال الموكلــة إلدارات المركــز ،كمــا تقــوم اللجنــة بصياغــة االســراتيجيات والسياســات ،ورفــع
التوصيــات لمجلــس اإلدارة.
جلنة المراجعة:
تقــوم بدراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للمركــز قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء رأيهــا ،والتوصيــة
بشــأنها؛ وذلــك لضمــان دقــة وصحــة النتائــج المرفوعــة ،والتأكــد مــن نزاهــة وعدالــة وشــفافية األعمــال داخــل المركــز،
كمــا تقــوم اللجنــة بالتحقــق مــن التقديــرات المحاســبية ،ونظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة ،والمخاطــر ،والتأكــد مــن
أعمــال المراجــع الداخــي ،وتــم تأســيس اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
جلنة المكافآت والرتشيحات:
ْتعــى بجميــع المســائل المتعلقــة بمنــح المكافــآت التنفيذيــة ،بمــا يف ذلــك اآلليــات والسياســات المنوطــة بمنــح
التعويضــات ،والمكافــآت الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،والتنفيذيــن يف المركــز ،ويصــدر عــن اللجنــة ً
أيضــا
قــرارات المصادقــة عــى أي تعديــات أو تغيــرات قــد تطــرأ عــى نظــام احلوافــز والمزايــا ،كمــا تشــمل مهامهــا مراجعــة
االســراتيجية المتعلقــة بــإدارة المــوارد البرشيــة ،وتــم تأســيس اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
جلنة النظر بالتظلمات والشكاوى:
ْتعــى بجميــع المســائل المتعلقــة بالنظــر يف تظلمــات أو شــكاوى المســتفيدين ومــزودي اخلدمــة ،بمــا يف ذلــك آليــات
اســتقبالها ومعاجلتهــا وتصعيدهــا إذا تطلــب األمــر .وقــد صــدر قــرار مجلــس اإلدارة بتشــكيلها يف ديســمرب 2020م
عــى أن يتــم اعتمــاد مســؤولياتها وصالحياتهــا اإلرشافيــة والقانونيــة.

مجلس اإلدارة

جلنة المراجعة

جلنة المكافآت
والرتشيحات

المراجعة الداخلية

اإلدارة القانونية
إدارة احلوكمة
وااللزتام

قطاع األعمال

إدارة المشاريع
وتطوير األعمال

قطاع التواصل
المؤسيس

الرئيس التنفيذي

قطاع اخلدمات
المشرتكة

إدارة ضمان اجلودة
واالستشارات

إدارة تقنية
المعلومات
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اللجنة التنفيذية

جلنة النظر بالتظلمات
والشكاوى

قطاع الشؤون
المالية
إدارة رأس المال
والسيولة

إدارة الموارد
البرشية

إدارة احلسابات
والمالية

إدارة المشرتيات
والعقود
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يعمل المركز –وفق أُسس
احلوكمة– لضمان تحقيق الزناهة،
ورفع مستوى األداء داخل كافة
قطاعاته

ثال ًثا :السياسات واإلجراءات
تنظيم المركز وأداة اإلصدار

لوائح العمالء
قواعد
اإلسناد

قواعد الموارد
المالية
لعمليات إنفاذ

لوائح مزودي اخلدمة
قواعد
عمليات إنفاذ
متطلبات
منصات
المزادات
اإللكرتونية
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ملحق
الرشوط
واألحكام

قواعد
مشرتيات
عمليات
إنفاذ

اللوائح الداخلية
قواعد
حوكمة
أعمال مزودي
اخلدمة
إجراءات
مزودي
اخلدمة

الئحة الموارد البرشية
القواعد
التنفيذية
اللئحة
الموارد
البرشية

قواعد عمل
جلنة الشكاوى
وسياسة
اإلبالغ عن
المخالفات

قواعد
السلوك
الوظيفي
وأخالقيات
العمل

االلئحة
المالية

قواعد
استخدام
منصة مركز
اإلسناد
والتصفية

القواعد
التنفيذية
اللئحة
المالية
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خدمات المركز
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المركز يقدم خدمات التصفية
واالستشارات بشكل إلكرتوين
من خالل منصة موحدة إلدارة
العمليات ،وخدمات العمالء

مقدمة عن اخلدمات

تنبــع أهميــة اخلدمــات الــي يقدمهــا المركــز يف كونهــا تحقــق
قي ًمــا ســامية ،ومبــادئ رفيعــة ال يُســتغىن عنهــا لقيــام احلضــارات
والــدول ،وهــي اســتيفاء احلقــوق وإنجــاز العدالــة وتحفــز
االقتصــاد .إذ إ َّن حدثًــا مثــل اإلفــاس أو التوريــث يعتــر
أمــرًا طبيع ًيــا ومتكــررًا يف الــدورة االقتصاديــة المســتدامة.
ويســاهم “إنفــاذ” يف ديمومــة الــدورة االقتصاديــة مــن خــال
طرحــه للمشــاريع المتعلقــة بالتصفيــات بشــكل تنافــي عــى
القطــاع اخلــاص ،وإرشافــه عــى جــودة اإلجــراءات والمخرجــات،
ممــا يمكــن القطــاع اخلــاص الــذي بــدوره يحــرك عجلــة االقتصــاد
وينمــي اإليــرادات غــر النفطيــة ويعــزز مــن نمــو الناتــج المحــي
اإلجمــايل ،باإلضافــة إىل األثــر االجتماعــي المتمثــل يف رفــع
مســتوى األمــن المــايل أللفــراد؛ وبالتــايل انخفــاض مســتوى
اجلريمــة ،وتعزيــز الرتابــط المجتمعــي .كمــا يحــرص المركــز عــى
الفهــم الدقيــق للرشائــح المســتهدفة ومواكبــة احتياجاتهــا
للمســاهمة يف تطويــر المنظومــة العدليــة ككل.
واجلديـــــر بالذكــــــر ،بــــــأ َّن المركـــــــز يقــــدم خدمــــــات التصفيـــة
واالستشــارات بشــكل إلكــروين مــن خــال منصــة موحــدة
إلدارة العمليــات وخدمــات العمــاء بهــدف تســهيل رحلــة
المســتفيدين ومــزودي اخلدمــة ،وتحســن تجربتهــم عنــد تقديــم
الطلبــات ومتابعتهــا ،بمــا يضمــن ترسيــع إجراءاتهــم ،وإرشاكهــم
ـال مــن الشــفافية وااللــزام.
يف خلــق مســتوى عـ ٍ
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رحلة التصفية

التصفية

تمر خدمة التصفية بعدة مراحل ،بد ًءا من إنشاء المرشوع ،وانتها ًء بإغالقه ،وهي:

يعمــل المركــز كبيــت خــرة مســاند يف اإلرشاف عــى تصفيــة األصــول المنقولــة وغــر المنقولــة ،وتعيــن اخلــراء ومــزودي
اخلدمــة ،واإلرشاف عــى عمليــات البيــع وتصفيــة األمــوال .كمــا يقــوم المركــز بتصفيــة وقســمة الــركات والــركات والصناديــق
والمســاهمات ،وبيــع األصــول ،وغريهــا مــن األمــوال الــي تســندها إليهــا اجلهــات القضائيــة واحلكوميــة أو مــا يتقــدم بهــا القطــاع
اخلــاص أو األفــراد ،وف ًقــا إللجــراءات النظاميــة ،مــن خــال إســنادها إىل اجلهــات المتخصصــة فن ًيــا يف قطــاع األعمــال ،واإلرشاف عــى
أعمالهــا؛ بهــدف حفــظ قيمــة األصــول وترسيــع عمليــة اســتيفاء احلقــوق.

أو ًال

يقــوم العميــل الــذي يمثــل جهـ ًة حكوميـ ًة أو القطــاع اخلــاص أو مــن األفــراد
بإنشــاء القضيــة ،ومــن ثــم رفعهــا عــر المنصــة اإللكرتونيــة.

ثان ًيا

أنواع التصفية:
وتتشعب خدمة التصفية لعدة أنواع ،وهي:

دراسة القضية داخل ًيا وتقديم عرض للعميل.

ثال ًثا

التصفية القضائية
يهــدف “إنفــاذ” مــن خــال تقديــم خدمــات التصفيــة القضائيــة
والــي تتمثــل يف حــاالت اإلفــاس أو الديــون أو الــركات الــييف شــأنها منظــورًا قضائ ًيــا -إىل تحقيــق التعــاون بــن المركــز
وبــن اجلهــات القضائيــة فيمــا يُســند إليــه مــن مهــام تتعلــق
بالتصفيــة والبيــع ،ومــن ثــم إســنادها إىل اجلهــات المتخصصــة
فن ًيــا ،واإلرشاف عــى ســر عملهــا؛ إللســهام يف ترسيــع عمليــة
اســتيفاء احلقــوق بعــد إصــدار األحــكام القضائيــة.

تصفية األمالك العامة
مــن خــال تصفيــة األصــول غــر المســتغلة مــن األمــاك العامة
يســهم “إنفــاذ” يف رفــع كفــاءة اإلنفــاق لــدى اجلهــات احلكوميــة،
ويعمــل المركــز بوصفــه خبـرًا يف مجــال اإلرشاف عــى تصفيــة
كافــة أنــواع األصــول ،واإلرشاف عــى المــزادات الــي تقيمهــا
القطاعــات احلكوميــة الراغبــة يف االســتفادة مــن خــرات المركــز
وآليــات التقييــم والتســعري واإلرشاف عــى البيــع.

يطــور المركــز كراســة المواصفــات والــروط للمــروع؛ لتحديــد نطــاق
عمــل مــزود اخلدمــة.

راب ًعا

بعــد طــرح كراســة المواصفــات والــروط؛ للمنافســة ،يقــوم المركــز
برتســية المــروع عــى مــزود اخلدمــة األنســب ،واألكــر مالئمــة.

خامسا
ً

يــرف المركــز عــى ســر عمــل مــزود اخلدمــة يف التصفيــة؛ لضمــان اجلــودة
وفــق المعايــر النظاميــة.

تصفية األمالك اخلاصة
تصفية أمالك األفراد
خاصــا بقضايــا األفــراد ،والــي تتعلــق
نقطــة تواصــل بــن القطاعــن العــام واخلــاص؛ ليضمــن إنجــاز يــويل “إنفــاذ” اهتما ًمــا ً
هــذه القضايــا بشــكل أرسع وبكفــاءة متمــزة ،وتتســع حــاالت بتصفيــة الــركات والــركات والصناديــق والمســاهمات ،وبيــع
التصفيــة يف مثــل هــذا النــوع مــن األمــاك ،لتشــمل :األســهم األصــول واألمــاك اخلاصــة ،وغريهــا مــن األمــوال ،باعتبــار ذلــك
ً
والممتلــكات العقاريــة والمجوهــرات الثمينــة ،وغريهــا.
عمــا مســان ًدا للمنظومــة العدليــة ،ومســاه ًما يف احلــد مــن
الزناعــات احلقوقيــة.
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سادسا
ً

يرشف المركز عىل عمليات التحصيل ،وتسليم احلقوق للمستفيدين.

ساب ًعا

يقوم المركز بتقييم المخرجات ،وإغالق المرشوع.
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االستشارات

يهــدف “إنفــاذ” -بوصفــه جهــ ًة مختصــ ًة وخبــر ًة يف مجــال التصفيــة والبيــع -إىل تقديــم
خربتــه يف االستشــارات الــي يطلبهــا عمــاء المركــز ،كمــا يســهم يف إبــداء الــرأي النظامــي؛
الســتيفاء احلقــوق ،ومعرفــة صحــة التعامــات واإلجــراءات الــي يســر بهــا طالــب
االستشــارة؛ وذلــك مــن خــال منصــة “إنفــاذ” بواســطة فريــق محــرف ومتخصــص ،وقــادر
عــى تقديــم اخلدمــات االستشــارية يف أعمــال التصفيــة؛ ممــا يوفــر الوقــت واجلهــد والمــال
جلميــع األطــراف.
ويُو ّفــر المركــز للجهــات القضائيــة خدمــات االستشــارات المختصــة يف أعمــال التصفيــة
أو البيــع ،بصفتــه جه ـ ًة خبــرة ،ويُســند إليــه اســتكمال عــدد مــن اإلجــراءات بعــد إصــدار
األحــكام القضائيــة بهــدف تعزيــز التكامــل يف المنظومــة العدليــة .ويُعــ ّد المركــز جهــ ًة
ضامنـ ًة ألعــى معايــر اجلــودة يف إنفــاذ أحــكام التصفيــة ،مسـ ِّ
ـخرًا خربتــه وأدواتــه للحفــاظ
عــى قيــم األصــول ورسعــة اســتيفاء أصحــاب احلقــوق حلقوقهــم.
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الرشاكة مع القطاع اخلاص

يســاهم مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” يف تنميــة قطــاع األعمــال يف المملكــة العربيــة الســعودية،
وذلــك مــن خــال إســناد أنشــطة التصفيــة إىل مــزودي اخلدمــة مــن القطــاع اخلــاص واجلهــات المختصــة
فن ًيــا ،باإلضافــة إىل توفــر فــرص األعمــال المختلفــة ،والمتعلقــة بعمليــات التصفيــة والبيــع.
كمــا تســاهم عمليــة اإلســناد يف تعزيــز نمــو الناتــج المحــي ،وتحريــك عجلــة االقتصــاد ،ورفــع القــوة
الرشائيــة يف المجتمــع ،فيمــا يتوافــق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030يف اقتصــاد مزدهــر،
ومجتمــع حيــوي ،ووطــن طمــوح.
مجاالت مزودي اخلدمة:
انطالقــا ً مــن حــرص المركــز عــى تأطــر عالقتــه مــع مــزودي اخلدمــة؛ يوضــح اآليت التخصصــات
المســتهدفة لمــزودي اخلدمــة ،والمهــام المطلوبــة منهــم؛ بمــا يضمــن إنجــاز أعمــال التصفيــة ،والبيــع
بــكل كفــاءة وتمــز؛ ليحقــق المركــز -عــن طريــق إســناد أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع اخلــاص -القيمــة
االقتصاديــة؛ لتفعيــل دور القطــاع اخلــاص ،واســتحداث فــرص جديــدة ومتنوعــة؛ مســاهم ًة يف تنميــة
االقتصــاد ،وتحقيــق هــدف المركــز بحفــظ قيــم األصــول ،وتعظيمهــا.

المحاسب القانوين
هــي مكاتــب المحاســبة القانونيــة
الــي تقــدم خدمــات دراســة وإعــداد
ومراجعــة القوائــم الماليــة،
باإلضافــة إىل خدمــة إعــداد وإنشــاء
المراكــز الماليــة ومتابعــة أعمالهــا،
وتســجيل ،وتحليــل ،وتلخيــص،
وتصنيــف المعامــات الماليــة لفــرد
أو رشكــة ،وذلــك للتأكــد مــن مــدى
دقــة القوائــم الماليــة للمنشــأة.

المهندس
هــي المكاتــب الهندســية الــي تقــدم
خرباتهــا لعمــاء المركــز ،مــن خــال
تقديــم المشــورة الهندســية الــي
تســهم يف تطويــر طــرق اســتغالل
المــوارد المختلفــة ،واحلفــاظ عليهــا؛
وبالتــايل حفــظ قيمتهــا.

المستشار اإلداري
هــي رشكات أو منشــآت تقــدم
االستشــارات اإلداريــة ،ومــا تتضمنــه
مــن دراســة وتحليــل المشــكالت
الماليــة واإلداريــة ،باإلضافــة إىل
تقديــم احللــول المناســبة؛ إلدارة
وهيكلــة الديــون أو المشــكالت الــي
قــد تتعــرض لها المنشــآت أو األصول
يف مشــاريع البيــع والتصفيــة.

المقيِّم
هــي منشــأة مرخصــة تمتلــك
المؤهــات ،والقــدرة واخلــرة االلزمــة؛
لتنفيــذ التقييــم بطريقــة متخصصــة
وموضوعيــة ،ويكمــن دور المقيِّــم يف
تقييــم الســلع عــى أســاس طبيعتها،
والغــرض منهــا واســتخدامها ،ونطــاق
العمـــــل ،والمتطلبــــات التنظيميـــة،
باإلضافـــــــة إىل تنفيــــــــذ عمليـــــــات
تســوية نتائــج التقييــم.

اخلازن القضايئ
هــي منشــأة أو رشكــة مهنيــة تقــوم
بتقديــم خدمــة خــزن األصــول
وحفظهــا ،ويكمــن دورهــا يف حفــظ
األصــول وخزنهــا مــن الــرر اخلــاريج،
ســوا ًء كانــت ثابت ـ ًة أو منقولــة ،مــن
خــال توفــر مســتودعات وأماكــن
مناســبة؛ خلزنهــا.
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المحامي
هــي مكاتــب أو رشكات محامــاة
مهنيــة مرخصــة لمزاولــة المهنــة،
وف ًقــا لمــا يقــي بــه نظــام المحامــاة
وااللئحــة التنفيذيــة ،ويكمــن دورهــا
يف تقديــم مــا يحتــاج إليــه عمــاء
التصفيــة مــن اخلدمــات القانونيــة أو
المعونــة القضائيــة ،والــي تشــمل:
المدافعــة ،والمرافعــة ،والتمثيــل
القانــوين ،وحضــور التحقيقــات،
وإبـــــــداء المـشـــــــــورة القانـونيــــــة،
ومراجعــة صياغــة العقــود.

وكيل البيع (المسوق العقاري)
هــي منشــأة أو رشكــة مرخــص لهــا
تقديـــــم خدمــــات البيــــع واإلعـــالن
والتســــــــويق أللصــــــول الثابتـــــــــة
والمنقولـــــة ،باإلضافـــــة إىل إقامــــــة
المــزادات احلضوريــة أو اإللكرتونيــة.

احلارس القضايئ (مدير األمالك)
هــي منشــأة أو رشكــة مهنيــة
تقــوم بتقديــم خدمــات إدارة
األمــاك ،وحراســة األصــول الثابتــة
والمنقولــة ،ويكمــن دورهــا يف
حمايــة األصــول الثابتــة والمنقولــة،
واحلقــوق مــن رضر المنازعــات عــى
وجــه احلمايــة والرعايــة أو مــن الــرر
اخلــاريج أو مــن صــور التلــف الداخــي
نتيجــة اإلهمــال.
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منجزات المركز
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اجلانب االجتماعي

تقــع العدالــة ورسعــة إنجازهــا يف صميــم قيــم وأهــداف “إنفــاذ” ،وهنــا تــأيت أهميــة اآلثــار االجتماعيــة اإليجابيــة الــي تنتــج عــن
قيــام المركــز بأعمالــه ،وتظهــر اآلثــار االجتماعيــة للمركــز عــى عــدة جوانــب ،ومنهــا :النظــام العــديل ،واألفــراد (الدائــن والمديــن)،
والمصلحــة العامــة.
إذ تتعــدد اآلثــار االجتماعيــة عــى النظــام العــديل ،ومنهــا :ترسيــع إنفــاذ األحــكام ،واســتيفاء احلقــوق ،واســتكمال األعمــال المســاندة
واإلجرائيــة ،باإلضافــة إىل تكامــل المنظومــة العدليــة ،وتخفيــف العــبء عــن القضــاة ،واحلــد مــن الــزاع القضــايئ.
وتتعــدد اآلثــار االجتماعيــة عــى األفــراد (الدائــن والمديــن) ،ومنهــا :حمايــة الدائــن يف حالــة اإلفــاس ،واســتيفاء الدائنــن والعاملــن
حلقوقهم.
وتتعــدد اآلثــار االجتماعيــة عــى المصلحــة العامــة ،ومنهــا :اســتمرارية اخلدمــات العامــة واألساســية ،واســتمرارية األنشــطة ذات
األهميــة االجتماعيــة ،واالرتقــاء بمســتوى اخلدمــات المقدمــة ،وبنــاء ثقــة اجتماعيــة عاليــة بكفــاءة األمــن المــايل.

01
قيمة المبيعات

بلغـــت قيمــــة المبيعــــــات اإلجمالية:
 328,503,897ريــــــال

328,503,897

ريال

02

نظــرًا حلـــــرص المركـــــز علــــى تقييــــم
األصــول بأعــى المعايــر ،وإرشافــه
األمثـــــــل عــــــــى كــافــــــــة األعمــــال
التســويقية لعمليــات التصفيــة؛ بلــغ
أثــر المركــز يف تعظيــم قيــم األصــول
خــال عمليــات التصفيــة تراكم ًيــا
منــذ التشــغيل 56,822,369 :ريــال

03

حقــق مــؤرش متوســط مــدد التنفيــذ
ألعمــال التصفيــة المســندة للمركــز
يف عــام 2020م ،مــد ًة قياســي ًة تُق ـ ّدر
بـــ  100يو ًمــا

األثر يف تعظيم قيم األصول خالل
عمليات التصفية

56,822,369
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ريال
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خدمات المركز تحقق قي ًما سامي ًة
ال يُستغىن عنها لقيام احلضارات
والدول ،وهي استيفاء احلقوق،
وإنجاز العدالة ،وتحفزي االقتصاد

اجلانب االقتصادي

يقــع تحفــز االقتصــاد وتنميــة الناتــج المحــي اإلجمــايل يف صميــم قيــم وأهــداف “إنفــاذ” ،وهنــا تــأيت أهميــة اآلثــار االقتصاديــة
اإليجابيــة الــي تنتــج عــن قيــام المركــز بأعمالــه ،وتظهــر اآلثــار االقتصاديــة للمركــز عــى عــدة جوانــب ،ومنهــا :اجلانــب احلكومــي،
واألفــراد (الباحثــن عــن عمــل) ،والقطــاع اخلــاص.
كمــا ســاهم المركــز يف تفعيــل األصــول المجمــدة ،وإعادتهــا للــدورة االقتصاديــة مــن جديــد ،ويســعى المركــز دو ًمــا إىل تحقيــق
المــؤرشات االقتصاديــة اخلاصــة برؤيــة  ،2030واجلديــر بالذكــر أ َّن المنافســة اإللكرتونيــة ،عــر المــزادات اإللكرتونيــة جعلــت كافــة
مناطــق المملكــة مشــارك ًة يف تحفــز االقتصــاد المحــي.
وتتعــدد اآلثــار االقتصاديــة عــى اجلانــب احلكومــي ،ومنهــا :رفــع كفــاءة اإلنفــاق لــدى اجلهــات احلكوميــة ،وتنظيــم أعمــال التصفيــة
والبيــع لممتلــكات الدولــة ،وحفــظ وصيانــة المــوارد ،واألصــول اخلاصــة باجلهــات احلكوميــة ،باإلضافــة إىل زيــادة إيــرادات اجلهــات
احلكوميــة ،واإليــرادات غــر النفطيــة ،ورفــع الكفــاءة التقنيــة.
وتتعــدد اآلثــار االقتصاديــة عــى األفــراد (الباحثــن عــن عمــل) ،ومنهــا :توفــر فــرص عمــل ،واســتحداث تخصصــات جديــدة وواعــدة
للطــاب الطموحــن.
وتتعــدد اآلثــار االقتصاديــة عــى القطــاع اخلــاص ،ومنهــا :تطويــر أداء القطــاع اخلــاص ،ورفــع مســاهمة المنشــآت الصغــرة
والمتوســطة يف الناتــج المحــي اإلجمــايل ،وخلــق فــرص وظيفيــة جديــدة ،باإلضافــة إىل اعتمــاد ضوابــط تنظيميــة ألعمــال القطــاع
اخلــاص ،وإعــادة هيكلــة النشــاطات المفلســة.
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وتتعدد الرباهني الدالة عىل اآلثار االقتصادية المتعددة ،ومنها:
عــى اجلانــب احلكومــي ،أل َّن “إنفــاذ” جهــة حكوميــة متخصصــة يف أعمــال التصفيــة والبيــع؛ فإنــه ســ ُيجنِّب اجلهــات احلكوميــة
األعمــال الــي ليســت مــن اختصاصهــا ،باإلضافــة إىل إســهام المركــز يف تحقيــق الكفــاءة الماليــة واإلنفاقيــة للجهــات احلكوميــة،
مــن خــال إعانتهــا عــى اســتغالل مواردهــا غــر المســتعملة ،عــن طريــق تصفيتهــا أو تقديــم االستشــارة المثــى فيمــا يختــص بــه
المركــز ،ويســهم يف رفــع الكفــاءة التقنيــة؛ مــن خــال أتمتــة جميــع األعمــال ،واإلجــراءات المتعلقــة بعمليــات التصفيــة والبيــع،
واالستشــارات المختصــة .كمــا يمكــن للجهــات احلكوميــة متابعــة وطلــب جميــع اخلدمــات إلكرتون ًيــا ،باإلضافــة إىل تفعيــل الربــط
التقــي بــن اجلهــات احلكوميــة ،والقطــاع اخلــاص.
وعــى جانــب األفــراد (الباحثــن عــن عمــل) ،يمكِّنهــم المركــز مــن توظيــف خرباتهــم المهنيــة والعمليــة بأعــى معايــر اجلــودة ،مــن
خــال طــرح فــرص واعــدة بشــكل شــفاف وواعــد ومســتدام ،كمــا يســهم المركــز يف تطويــر قــدرات العاملــن فيــه ،مــن خــال توفــر
بيئــة ممــزة وجاذبــة تحثهــم عــى تقديــم األفضــل.
وعــى جانــب القطــاع اخلــاص ،يســند المركــز أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع اخلــاص بشــكل عــادل وشــفاف عــى منصتــه
اإللكرتونيــة؛ لتمكــن مــزودي اخلدمــة مــن التنافــس عليهــا ،كمــا يســتند المركــز عــى أعــى معايــر اجلــودة والتخصــص؛ لضمــان
جــودة اخلدمــات الــي يقدمهــا القطــاع اخلــاص تحــت إرشافــه؛ ممــا يســهم يف تطويــر أداء القطــاع اخلــاص .باإلضافــة إىل أ َّن ذلــك
يعــزز مــن مســاهمة المنشــآت الصغــرة والمتوســطة يف الناتــج المحــي اإلجمــايل ،وتــوازن األســواق ،مــن خــال تغطيــة المركــز
لــرأس المــال العامــل المطلــوب.
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ومن تلك المنجزات

01

02

إطــاق المنصــة اإللكرتونيــة :وهــي البوابــة الــي يســتطيع مــن عــدد اإلحــاالت للمركــز وخدمــة العمــاء والمســتفيدين :بلــغ
خاللهــا جميــع عمــاء المركــز االســتفادة مــن خدمــات “إنفــاذ” عــدد اإلحــاالت الــي يعمــل عليهــا المركــز  247إحالــة حــى نهايــة
المقدمــة.
عــام 2020م ،وتــم اســتقبال أكــر مــن  2500استفســار مــن
مســتفيد ومــزود خدمــة.

03

04

05

اإلنجــازات المتعلقــة بمــزودي اخلدمــة :تســجيل أكــر مــن 900
خدمــة مــن مــزودي اخلدمــة ،ومراجعــة حســابات أكــر مــن 500
مــزود خدمــة ،والتأكــد مــن صحــة أكــر مــن  500مخــرج مــن
مــزودي اخلدمــة ،والعمــل عــى أكــر مــن  400تقريــر تقييــم
أصــول.

06

متوســط مــدة التنفيــذ :ح ّقــق مــؤرش متوســط مُــدد التنفيــذ
ألعمــال التصفيــة المُســندة للمركــز يف عــام 2020م ،مــد ًة
قياســي ًة تُقــ ّدر بحــوايل  100يومــاً.

إنجــازات المشــاريع وعمليــات التصفيــة :أُقيــم  17مــزا ًدا ،اعتمــاد أول منصــة إلكرتونيــة للمــزادات تــم تطويرهــا
ً
ً
وتشــغيلها مــن قبــل القطــاع اخلــاص.
أصــا.
أصــا ،وبيــع 134
وعُــرض 170

247

عدد اإلحاالت اليت يعمل عليها المركز حىت
نهاية عام 2020م
إقامة

17

مزادًا

ُعرض

170

تسجيل أكرث من

900
 500مُخرج

خدمة
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ً
أصل

بيع

134

ً
أصل

400
 500مراجعة حسابات

تقرير تقييم أصول
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البيئة الوظيفية
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يعمــل يف “إنفــاذ” بنهايــة 2020م  32موظف ـاً ،ويُســتهدف الوصــول إىل  66يف عــام 2021م ،ويؤمــن “إنفــاذ” بأهميــة توفــر بيئــة
عمــل جاذبــة ومريحــة يســتطيع موظفــو المركــز فيهــا مواصلــة العمــل عــى تطبيــق أهــداف المركــز ،واســتيفاء احلقــوق يف مــدة
زمنيــة قصــرة.
ويجــدر بالذكــر ،بــأ َّن مــن ضمــن خطــط اإلدارة لعــام 2021م إطــاق برامــج تدريبيــة وتطويريــة ،وإطــاق مــروع التعاقــب الوظيفــي
.succession planning
وتتســاوى فــرص التنافــس الوظيفــي للمــرأة يف “إنفــاذ” مــع الرجــل ،حيــث تــم توظيــف  6موظفــات مــن إجمــايل موظفــي المركــز بمــا
يعــادل نســبة  20%مــن التوظيــف للعنــر النســايئ ،باإلضافــة إىل تنفيــذ خطــة القــوى العاملــة المعتمــدة يف بدايــة عــام 2020م
بشــكل كامــل ،حيــث تــم توظيــف العــدد المحــدد باخلطــة قبــل نهايــة العــام.
كما تتنوع تخصصات كوادر المركز ،وهي كالتايل:
تطوير األعمال

25%
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تقنية المعلومات

15%

القانون

15%

التواصل واإلعالم

15%

العمليات

15%

إدارة المشاريع

15%
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06

التعاون مع اجلهات
ذات العالقة
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اتفاقيات التعاون

1.و َّقــع المركــز اتفاقيــات للتعــاون مــع عــدة جهــات هامــة ،مــن شــأنها تعزيــز قدرتهــا اإلرشافيــة وجــودة مخرجــات مــزودي
اخلدمــة ومنهــا اتفاقيــات تعــاون و َّقعهــا المركــز يف أبريــل 2020م مــع خمســة هيئــات فنيــة ،وهــي :جلنــة اإلفــاس ،والهيئــة
الســعودية للمقيِّمــن المعتمديــن ،والهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن ،والهيئــة الســعودية للمهندســن ،والهيئــة
الســعودية للمحامــن .وكان لهــذه االتفاقيــات عظيــم األثــر يف تعزيــز دور القطــاع اخلــاص ،وتمكينــه يف أنشــطة التصفيــة
والبيــع ،وتحفــز اقتصــاد المملكــة كأحــد أهــداف “إنفــاذ”.
2.ويف يونيــو لعــام 2020م ،و َّقــع المركــز اتفاقيــة اعتمــاد مقــدم خدمــات مــزاد إلكــروين ،وكانــت لهــذه االتفاقيــة دور محــوري يف
أتمتــة عمليــات المركــز ،وتخفيــف أثــر إجــراءات االحــرازات الصحيــة عــى اخلدمــات المقدمــة مــن المركــز.
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البحوث وورش العمل

تــم خــال شــهر فربايــر مــن عــام 2020م البــدء يف أبحــاث التســويق اخلاصــة بمــزودي اخلدمــة ،وشــمل نطــاق العمــل أكــر مــن
 10جلســات بحثيــة عــى  5مهــن (مــزودي خدمــة) رئيســية ،وهدفــت لدراســة واختبــار المعايــر المعتمــدة مبدئ ًيــا للتســجيل
والتصنيــف ،وكذلــك تقييــم آليــات اإلعــان عــن الكراســات ،والتقــدم بالعطــاءات ،وتنفيــذ اخلدمــة وإنهائهــا ،كمــا ســعت إىل تحديــد
مكامــن الضعــف يف حمايــة التنافســية ،وحوكمــة اإلجــراءات.
باإلضافة إىل األبحاث والدراسات القانونية أدناه:
•دراســة قانونيــة عــن مــدى حــدود مســؤولية مركــز اإلســناد
والتصفيــة عنــد إســناد عمليــات البيــع والتصفية.

•بحــث عــن مــدى الــزام العميــل بــروط وقواعــد عمليــات
المركــز.

•بحــث عــن مرصوفــات التنفيــذ المســتحقة للمركــز عنــد
وقــف التنفيــذ.

•دراسة حرص حاالت العقار المشغول بالورثة.

•بحــث عــن إمكانيــة التنفيــذ عــى األســهم واحلصــص
المغلقــة.

•بحث تكييف عقود المركز.
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واجــه العالــم عا ًما اســتثنائ ًيا يف 2020م ،والعديد
مــن التحديــات غــر المســبوقة ،ولــم يكــن المركــز
بمعــزل عــن التحديــات والمخاطــر الــي واجههــا
القطاعــن العــام واخلــاص يف المملكــة عــى
مســتوى العمليــات ،والقــدرات البرشيــة ،ووفــرة
العــرض مــن قبــل مــزودي اخلدمــة ،باإلضافــة إىل
التحديــات التقنيــة ،وســيتم اســتعراض جميــع
التحديــات بالتفصيــل.

التحديات الداخلية

	-تعــددت التحديــات الــي واجههــا المركــز عــى عــدة مســتويات،
ومنهــا :المســتوى العمليــايت ،والمســتوى التقــي ،ومســتوى
المــوارد البرشيــة ،ومــن هــذه التحديــات ،تأثّــر بعــض مراحــل
التعاقــد مــع مــزود اخلدمــة األمثــل ،حيــث كمُــن التحــدي يف
ازديــاد أعــداد الطلبــات عــى المركــز كمــا هــو متوقــع .باإلضافــة
إىل قصــور األنظمــة اإللكرتونيــة الداعمــة ،والــي مــن شــأنها
ترسيــع العمليــات ،والوصــول إىل مرحلــة اإلفــراغ بشــكل أرسع.
وتُشــكل خطــوة اإلرجــاع للجهــة المُســندة تحديًــا للمركــز مــن
ناحيــة تحقيــق اإليــرادات ،وإبطــاء العمليــات ،واإلجــراءات ،ومــن
أهــم التحديــات الــي يلــزم معاجلتهــا هــي توظيــف كــوادر برشيــة
متمــزة عــى مســتوى اإلدارات المتخصصــة ،ويواجــه المركــز
تحديــات عــى مســتوى القــدرات التكنولوجيــة ،واإلجــراءات
المتبعــة ،وتنقســم عــى نقطتــن ،وهمــا:
	-اإلجــراءات والعمليــات الداخليــة :تحديــث اإلجــراءات،
وإعــادة هندســتها (لمختلــف اإلدارات)؛ الســتيعاب الطلــب
وخصوصــا يف العــام القــادم ،وتأخــر
العــايل عــى المركــز،
ً
اعتمــاد االلئحــة الماليــة؛ ممــا يســبب العمــل بــدون ضوابــط
ناظمــة لقطــاع الماليــة بشــكل رســمي.
	-القــدرات التكنولوجيــة :ضعــف األتمتــة القصــوى لعمليــات
المركــز ســيؤثر عــى مســتوى اخلدمــات المقدمــة يف حــال
زاد الطلــب بشــكل مضاعــف ،وقصــور األنظمــة اإللكرتونيــة
الداعمــة لتطويــر أعمــال المركــز مــع اجلهــات ذات العالقــة،
باإلضافــة إىل قصــور بعــض األنظمــة األساســية الداعمــة
للوضــع احلــايل للمركــز.

التحديات اخلارجية

	-تشــر المــادة الثالثــة مــن تنظيــم المركــز إىل هدفــه المتمثــل يف
تحقيــق التعــاون بــن اجلهــات القضائيــة واحلكوميــة لترسيــع
عمليــة البيــع واســتيفاء احلقــوق .كمــا أن التعــاون األمثــل مــع
اجلهــات احلكوميــة يســاهم يف توفــر خــرات المركــز الفنيــة
وأدواتــه التقنيــة وقواعــد عملــه المتخصصــة خلدمــة تلــك اجلهــات.
كمــا أن توســيع قاعــدة عمــاء المركــز تصــب يف صــاحل جميــع
العمــاء ،ســوا ًء العمــاء األفــراد أو احلكوميــن أو القضايــا
المحالــة مــن المحاكــم ،حيــث يســاهم زيــادة األصــول المعروضــة
يف توفــر قنــوات متخصصــة لــكل نــوع منهــا .كمــا يمكِّــن ذلــك
المركــز مــن جدولــة مزاداتــه مســب ًقا والتســويق لهــا خــال
مــدة كافيــة لتحقيــق تنافســية عاليــة بــن الراغبــن يف الــراء.
ويقــرح المركــز يف هــذا الصــدد إصــدار التوجيــه المطلــوب للجهــات
احلكوميــة ذات العالقــة اللســتفادة مــن خدمــات المركــز يف
التصفيــة والبيــع.
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المرشوعات القادمة
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المرشوعات المتعلقة بتطوير القطاع اخلاص

للعمــل عــى تطويــر القطــاع اخلاص ،يطمح المركز للرتكــز عىل عدة نقاط ،أهمها:
	-تدريب مزودي اخلدمة
يهــدف تدريــب مــزودي اخلدمــة عــى األدوات والمنصــات الــي يقدمهــا المركــز ،والــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة العمليــات،
ومســتوى رضــا العمــاء ،باإلضافــة إىل تطويــر مســتوى مــزودي اخلدمــة.
	-تعزيــز الرشاكات بني مزودي اخلدمة
يهــدف تعزيــز الــراكات بــن مــزودي اخلدمــة المحليــن واخلارجيــن إىل خلــق بيئــة تعاونيــة جاذبــة بــن الــركات
األجنبيــة المتمرســة ،والــركات المحليــة الســاعية للنمــو ،كمــا يســاهم هــذا النمــوذج يف تســهيل نقــل المعرفــة
لمــزودي اخلدمــة المحليــن.
	-العمــل عىل األصول المنقولة
يهــدف هــذا التطلــع إىل اســتقطاب مــزودي خدمة متخصصــن باألصول المنقولة من جميــع المجاالت المختلفة.
	-اســتثمارات الصناديق اخلاصة
يهــدف هــذا التطلــع إىل اســتقطاب المتخصصــن مــن مــزودي اخلدمــة يف االســتثمار ،والوســاطة يف اســتثمارات
الصناديــق اخلاصــة.
	-قسمة الرتكات
العمــل مــع مركــز التدريــب العــديل؛ لتطويــر برامــج تدريبيــة لمهــن جديــدة ،مثــل قســمة الــركات بمســمى (قاســم
الــركات).
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يعتــر تطويــر األنظمــة التقنيــة ،واالســتثمار فيهــا مــن أهــم مــا يعــزز إمكانيــات المركــز؛ لتوفــر خدمــات إلكرتونيــة ذات جــودة
أفضــل ،وتتمثــل أهميــة تطويــر األنظمــة التقنيــة يف النقــاط التاليــة:
	-تطوير تجربة مزودي اخلدمة والمستفيدين يف المنصات احلالية
تطويــر المنصــات يســاهم يف خلــق بيئــة ســوق حــر ،ويســهل مــن حواجــز الدخــول للســوق باألخــص للمنشــآت اجلديــدة،
حيــث تســاهم احللــول التقنيــة عــاد ًة يف تمكــن أفــكار إبداعيــة جديــدة بإمكانهــا تغيــر القطــاع أللفضــل.
	-رفع مستوى رضا العمالء
يعتــر االســتثمار يف تطويــر األنظمــة التقنيــة ذو أثــر مرتفــع يف رفــع جــودة اخلدمــات المقدمــة للعمــاء ،ممــا يرتتــب
عليــه رفــع نســبة رضــا العمــاء عــن اخلدمــة ،باإلضافــة إىل إمكانيــة أتمتــة المزيــد مــن اخلدمــات ،وتســهيل الوصــول إليهــا
إلكرتون ًيــا.
	-استمرارية األعمال المعتادة
يعتــر االســتثمار يف األنظمــة التقنيــة احلاليــة مســاه ًما يف دعــم العمليــات واإلجــراءات اليوميــة ،كمــا أ َّن تحديــث األنظمة
التقنيــة احلاليــة ســيقلل مــن مخاطــر األعطــال المســتقبلية ،وتكاليــف الصيانة.
	-استيعاب نسبة طلب أعىل
يهــدف تطويــر األنظمــة التقنيــة إىل تمكــن المركــز مــن تــويل مشــاريع جديــدة ،والتوســع يف منظومــة اخلدمــات المقدمة؛
ممــا يرتتــب عليــه رفــع مســتوى اإليــرادات؛ وذلــك بغــرض اســتيعاب التوســع يف خدمــات تصفيــة األصــول المنقولــة.
	-تطوير منصة للرتكات اخلاصة
يهــدف تطويــر منصــة للــركات اخلاصــة إىل معاجلــة أســباب الزناعــات بــن الورثــة ،وتأخــر قســمة الــركات بمــا يحــد مــن
تدفــق قضايــا الــركات اخلاصــة لمحاكــم األحــوال الشــخصية ،وقــد تــم اعتمــاد مــروع إطــاق المنصــة مــن معــايل وزيــر
العــدل -رئيــس مجلــس اإلدارة -عــى أن يتــم تنفيــذ كامــل المــروع بحلــول  1يوليــو 2021م.
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خاتمة

يســعى المركــز منــذ تأسيســه وانطالقتــه إىل اتخــاذه كبيــت خربة هــام ،ومســاند للمنظومة
العدليــة يف المملكــة العربيــة الســعودية ،؛ ألداء دوره التــام يف برنامــج التحــول الوطــي
 2020يف تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030ولــن يدخــر المركــز ممث ـا ً بمجلــس
إدارتــه ،والعاملــن فيــه؛ بــكل مــا مــن شــأنه المســاهمة يف تحفــز االقتصــاد الوطــي ،ودعــم
المنشــآت الصغــرة والمتوســطة.
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