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أعمــال  يف  المتخصصــة  الحكوميــة  الجهــة  »إنفــاذ«  والتصفيــة  اإلســناد  مركــز  يعتبــر 
التصفيــة والبيــع يف المملكــة العربيــة الســعودية، وترتكــز مهامــه عــى إشــراك القطــاع 
الخــاص يف جميــع األعمــال المعلقــة بتصفيــة وبيــع األصــول المنقولــة وغيــر المنقولــة، 
مســاهًما بذلــك يف طــرح فــرص عمــل متعــددة وعادلــة لمــزودي الخدمــة وتنميــة االقتصــاد 

المحلــي وتحفيــزه، وتحقيــق القيمــة االقتصاديــة مــن تمكيــن المهــن المتخصصــة. 

وانطالًقــا مــن حــرص المركــز عــى توضيــح إطــار العالقــة مــع مــزودي الخدمــة؛ يأتــي هــذا 
ــة؛  الكتيــب التعريفــي ليوضــح التخصصــات المســتهدفة لمــزودي الخدمــة والمهــام المطلوب
ــز؛ ليحقــق المركــز -عــن طريــق  بمــا يضمــن إنجــاز أعمــال التصفيــة والبيــع بــكل كفــاءة وتمي
ــة لتفعيــل دور القطــاع  إســناد أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع الخــاص- القيمــة االقتصادي
الخــاص، واســتحداث واعــد لفــرص جديــدة ومتنوعــة، مســاهمة يف تنميــة االقتصــاد وتحقيــق 

هــدف المركــز بحفــظ قيــم األصــول وتســريع اســتيفاء الحقــوق. 

يمكنكــم زيــارة موقــع مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« )www.infath.sa( للتســجيل 
والتعــرف عــى الفــرص المتاحــة.
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تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تطــورًا ملحوًظــا يف شــتَّى القطاعــات، والتــي 
مــن أهمهــا القطــاع العدلــي. وتماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030 ؛ يأتــي مركــز 
ــس بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 415  اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ « والــذي أسُِّ
وتاريــخ 19 / 07 / 1440 ه للمســاهمة يف تحقيــق مســتهدفات برنامــج التحــول

الوطني.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  يف  والبيــع  التصفيــة  أعمــال  يف  المركــز  ويختــصُّ 
ــوق،  ــتيفاء الحق ــرعة اس ــول وس ــم األص ــى قي ــاظ ع ــرة يف الحف ــت خب ــاهم كبي ويس
كمــا يســعى المركــز إىل تســريع إنفــاذ األحــكام؛ ممــا يــؤدي إىل تحقيــق التكامــل 
يف المنظومــة العدليــة، وذلــك برفــع العــبء عــن القضــاء بعــد إصــدار األحــكام، كمــا 
ــل باالعتمــاد عــى الكفــاءات مــن خــالل  ــدورٍ اقتصــادي هــام، يتمثَّ يســاهم المركــز ب
إســناد أعمــال التصفيــة والبيــع إىل القطــاع الخــاص، واإلشــراف عليهــا، باإلضافــة إىل 

تقديــم الخدمــات االستشــارية يف أعمــال التصفيــة والبيــع. 

هــو مركــزٌ حكومــي ذو صفــة اعتباريــة، مســتقل إداريًّــا وماليًّــا، يختــصُّ يف إدارة أعمــال التصفيــة والبيع 
يف المملكــة العربيــة الســعودية، بمشــاركة مــزودي الخدمــة مــن القطــاع الخــاص؛ لتوظيــف التقنيــة 
ــوق،  ــتيفاء الحق ــرعة اس ــة، وس ــة والمنقول ــول الثابت ــم األص ــى قي ــاظ ع ــدف الحف ــا به ــة مًع والمعرف

وتحقيــق القيمــة العادلــة لعمالئــه.

مهام مركز اإلسناد والتصفية »إنفاذ«:

تتمحــور مهــام مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« حــول تقديــم الدعــم لعمالئــه عــن طريــق اإلشــراف 
عــى عمليــات تصفيــة التــركات، والشــركات، والصناديــق، والمســاهمات، وبيــع األصــول وغيرهــا 
مــن العمليــات المســندة إليــه مــن ِقبــل الجهــات القضائيــة والحكوميــة، أو التــي يتقــدم بهــا القطــاع 

ــة.  ــا لإلجــراءات النظامي الخــاص أو األفــراد تبًع

ومــن خــالل منصــة »إنفــاذ« يقــوم المركــز بتقديــم الخدمــات االستشــارية والفنيــة يف عمليــات 
ــة والجــودة والســرعة  ــر الخصوصي ــاة معايي ــز مــع مراع ــا عمــالء المرك ــي يطلبه ــع الت ــة والبي التصفي
ــرأي النظامــي يف معرفــة صحــة التعامــالت واإلجــراءات التــي  يف األداء، كمــا يقــوم المركــز بتقديــم ال
يســير بهــا مقــّدم الطلــب، وذلــك بواســطة فريــق عمــل محتــرف ومختــّص وقــادرٍ عــى تقديــم الخدمــات 

االستشــارية يف أعمــال التصفيــة؛ ممــا يوفــر الوقــت والجهــد والمــال لجميــع األطــراف.

اإلسناد إىل القطاع الخاص:عن مركز اإلسناد والتصفية »إنفاذ«:

يقــوم مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« بإســناد أعمــال التصفيــة والبيــع إىل الجهــات المتخصصــة 
ــة  ــدور القطــاع الخــاص يف تســريع عملي ــزًا ل ــك تعزي ــا؛ وذل ــال، واإلشــراف عليه ــا يف قطــاع األعم فنيًّ

ــة. اســتيفاء الحقــوق الحفــاظ عــى قيــم األصــول الثابتــة والمنقول

وعــن طريــق اإلســناد إىل القطــاع الخــاص، فــإن لمركز اإلســناد والتصفيــة دورًا كبيــرًا يف تنمية االقتصاد 
المحلــي وتحفيــزه، حيــث يقــوم المركــز بإســناد أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع الخــاص عــن طريــق 
ــذه  ــذ ه ــا لتنفي ــبًيا وقانونًي ــة محاس ــب المتخصص ــات، أو المكات ــركات، أو المؤسس ــتعانة بالش االس

األعمــال تحــت إشــراف المركــز.
 

مزودو الخدمة:

يمنــح مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« - بمختلــف التخصصات التــي لديه- الفرصة لمــزودي الخدمة 
مــن القطــاع الخــاص للعمــل عــى العديــد مــن أعمــال التصفيــة وبيــع األصــول الثابتــة والمنقولــة التــي 
ــل  ــث عــن تفاصي ــي ســيتم الحدي ــا يل ــع، وفيم ــة للجمي ــا عادل ــح فرًص ــا يمن ــا، بم ــز عليه يشــرف المرك

أعمــال مــزودي الخدمــة:
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وتلخيــص  وتحليــل  لتســجيل  المســتخدم  النظــام  هــي  القانونيــة  المحاســبة 
ــة القوائــم  وتصنيــف المعامــات الماليــة لفــرد أو شــركة، وذلــك للتأكــد مــن مــدى دقَّ
الماليــة للمنشــأة، وال يتــم ذلــك دون االســتعانة بخدمــات المكاتــب المحاســبية 
لتقديــم الخدمــات التــي تحتــاج إليهــا يف عمليــات التصفيــة والبيــع بمركــز اإلســناد 

والتصفيــة »إنفــاذ«، ويمكــن تلخيصهــا يف:

الخدمات االستشارية المحاسبية:. 1
الخدمــات االستشــارية المحاســبية: تهــدف إىل تقديــم العــون للعمــالء فيمــا يتعلــق بالنشــاطات 

االقتصاديــة ســواًء كانــت إداريــة أو ماليــة أو غيرهــا.

الخدمات المحاسبية:  .2
ــة  ــاس األحــداث والظــروف المالي ــدف إىل مســاعدة العمــالء عــى قي ــات المحاســبية: ته الخدم
التــي قــد تتعــرض لهــا األمــالك أو المنشــآت، بمــا يف ذلــك االحتفــاظ بســجالت كاملــة للعمليــات 

ولنتائــج القيــاس يف شــكل تقاريــر ماليــة تُقــدَّم إىل المســتفيدين.

مراجعة الحسابات:  .3
مراجعــة الحســابات: تهــدف إىل إضفــاء الثقــة عــى المعلومــات، وذلــك مــن خــالل مراجعــة القوائــم 

والتقاريــر الماليــة وفحصهــا. 

ــز  ــع بمرك ــة والبي ــات التصفي ــي يف عملي ــة االســتعانة بمــزود الخدمــة المحاســب القانون ــي أهمي وتأت
المحاســبية،  وخدماتهــا  القانونيــة،  المحاســبة  مكاتــب  تقديــم  يف  »إنفــاذ«  والتصفيــة  اإلســناد 
ــا؛  ــن صحته ــد م ــبية، والتأك ــر المحاس ــات والدفات ــع البيان ــاب جمي ــق وحس ــة وتدقي ــات مراجع وخدم
ــذه  ــم ه ــث تدع ــا، حي ــأ به ــب أو خط ــود تالع ــة دون وج ــة صحيح ــم مالي ــى قوائ ــول ع ــان الحص لضم
المعلومــات المحاســبية مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« والعمــالء يف اتخــاذ القــرار مــن أجــل تقويــم 

ــع. ــة والبي ــات التصفي ــف لعملي ــع والتكالي ــد المتوق ــة والعائ ــادئ المختلف المب

 كمــا ينتــج عــن هــذا التعــاون بيــن مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ«، والمكاتــب المحاســبية تقديــم 
خدمــات محاســبية ذات احترافيــة ودقــة عاليــة إىل المركــز والعمــالء؛ ممــا يــؤدي إىل تعزيــز المعرفــة 
ــر وتحســين أداء القطــاع الخــاص،  ــة إىل المســاهمة يف تطوي ــي، باإلضاف ــة المحاســب القانون بأهمي

وتوفيــر فــرص العمــل بمــا يدعــم تحقيــق األهــداف التنمويــة االقتصاديــة الوطنيــة. 

ــر العمــل؛ فــإن المركــز  ــة »إنفــاذ« إىل رفــع أداء الســوق ومعايي وســعًيا مــن مركــز اإلســناد والتصفي
ســيتقيد بالمعاييــر التــي تقــرُّ بهــا الجهــات الرســمية لمــزودي الخدمــة، وذلــك باشــتراِط أن يكــون 

ــبين. ــعودية للمحاس ــة الس ــن الهيئ ــي« م ــب قانون ــة »محاس ــى رخص ــاًل ع حاص

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع

المحــــاسـب 
القـــــانـوني

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المحـاسب القـانوني

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة: 

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمحاسبين 
•   قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز  

الســابقة  للمشــاريع  اإلنجــاز  شــهادات  مرفقــات   •
•   شهادات التأهيل 

•   الهيكل اإلداري
•   شهادة سمة

•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
)profile( الملف التعريفي   •
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المعلومـات والمستنـدات المطلـوبـة لتسجيـل المحــامي

ـــة »إنفـــاذ« هـــي منشـــأة أو شـــركة  ـــدى مركـــز اإلســـناد والتصفي المحامـــي المعتمـــد ل
مهنيـــة مرخصـــة لمزاولـــة مهنـــة المحامـــاة، وفًقـــا لمـــا يقضـــي بـــه نظـــام المحامـــاة 
والائحـــة التنفيذيـــة، وتســـمى شـــركة المحامـــاة باســـم واحـــٍد أو أكثـــر مـــن شـــركائها 
أو مســـاهميها أو تتخـــذ اســـًما مبتكـــرًا لممارســـة نشـــاطها يف تقديـــم خدمـــات 

المحامـــاة.

ــة  ــة تصفيـ ــاذ« يف عمليـ ــة »إنفـ ــناد والتصفيـ ــز اإلسـ ــع مركـ ــاون مـ ــاة بالتعـ ــب المحامـ ــوم مكاتـ تقـ
ـــة  ـــة، أو المعون ـــات القانوني ـــن الخدم ـــل م ـــه العمي ـــاج إلي ـــا يحت ـــم م ـــة بتقدي ـــة والعام ـــالك الخاص األم
القضائيـــة، والتـــي تشـــمل: المدافعـــة، والمرافعـــة، والتمثيـــل القانونـــي، وحُضـــور التحقيقـــات، وإعطـــاء 

المشـــورة القانونيـــة، ومراجعـــة صياغـــة العقـــود.

ومـــن خـــالل التعـــاون بيـــن مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« ومـــزود الخدمـــة »المحامـــي« يتـــم 
تقديـــم خدمـــات قانونيـــة باحترافيـــة وتنظيـــم عـــاٍل، بهـــدف تحقيـــٍق العدالـــة للعميـــل وتســـريع 

المحــامي

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة:

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من ترخيص مزاولة المهنة
•   صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمحامين

•   مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة 

•   شهادات التأهيل 
•   الهيكل اإلداري

•   شهادة سمة
•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات

)profile( الملف التعريفي   •

الوصـــول للحقـــوق والدفـــاع عنهـــا؛ وبالتالـــي المســـاهمة يف تنفيـــذ أهـــداف المنظومـــة العدليـــة، 
ـــا  ـــة بم ـــر فـــرص أعمـــال متنوع ـــر وتحســـين أداء القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل توفي ـــة إىل تطوي باإلضاف

ــة. ــة الوطنيـ ــة االقتصاديـ ــداف التنمويـ ــق األهـ ــم تحقيـ يدعـ

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا 
.infath.sa  مـــن خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع
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ــك  ــأة تمتلـ ــي منشـ ــاذ« هـ ــة »إنفـ ــناد والتصفيـ ــز اإلسـ ــدى مركـ ــد لـ ــم المعتمـ المقيـ
مختصـــة  بطريقـــة  التقييـــم  لتنفيـــذ  الازمـــة  والخبـــرة  والقـــدرة  المؤهـــات 

متحيـــزة. وغيـــر  وموضوعيـــة 

يقـــوم المقيّـــم بتقديـــم خدمـــات التقييـــم لمركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« والعمـــالء، وخدمـــات 
تقييـــم الســـلع عـــى أســـاس طبيعتهـــا، والغـــرض منهـــا واســـتخدامها، ونطـــاق العمـــل، والمتطلبـــات 
التنظيميـــة، كمـــا يقـــوم بتنفيـــذ عمليـــات تســـوية نتائـــج التقييـــم، والتـــي تتطلـــب بـــأن يقـــوم بالتحقـــق 
مـــن عمليـــات الحســـابات التفصيليـــة ومراجعـــة حســـابات التقييـــم ومنطقهـــا، ومـــن ثـــم اســـتخدام 

ـــة. ـــي للقيم ـــر النهائ ـــد التقدي ـــار أو تحدي ـــه يف اختي ـــه وخبرت حكم

 ويشـــترط يف المقيـــم أن يكـــون حامـــاًل للرخصـــة يف ذات التخصـــص الـــذي يشـــمل نـــوع الســـلعة، 
مثـــل: العقـــارات، واآلالت والمعـــدات، والمنشـــآت االقتصاديـــة، وفـــي حـــال كانـــت الســـلعة ال تنتمـــي 
ـــة  ـــه العملي ـــم الســـلعة بحســـب خبرت ـــوم بتقيي ـــم يق ـــإن المقي ـــا، ف إىل أحـــد التخصصـــات المرخـــص له

»المثبتـــة« دون قيـــد اشـــتراط الرخصـــة.

ــناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« يف  ــز اإلسـ ــذا التعـــاون بيـــن مـــزود الخدمـــة »المقيـــم« ومركـ  ويســـاهم هـ
ـــدة يف  ـــق الحاجـــة الســـتحداث تخصصـــات جدي ـــا يخل ـــه، كم ـــم بكافـــة تخصصات ـــر قطـــاع التقيي تطوي
مجـــال التقييـــم، باإلضافـــة إىل تطويـــر وتحســـين أداء القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل توفيـــر فـــرص أعمـــال 

ـــة. ـــة الوطني ـــة االقتصادي ـــداف التنموي ـــق األه ـــم تحقي ـــا يدع ـــة؛ بم متنوع

وســـعًيا مـــن مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« لرفـــع أداء الســـوق ومعاييـــر العمـــل؛ فـــإن المركـــز 
ســـيتقيد بالمعاييـــر التـــي تقـــرُّ بهـــا الجهـــات الرســـمية لمـــزودي الخدمـــة، وذلـــك باشـــتراِط أن 
يكـــون حاصـــاًل عـــى رخصـــة ُمقيّـــم مـــن الهيئـــة الســـعودية للمقيميـــن )يســـتثنى مـــن هـــذا الشـــرط 

ــا حتـــى اآلن(. ــات الرســـمية رخًصـ ــا الجهـ ــر لهـ ــم تُقـ ــات التـــي لـ التخصصـ

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع

الُمقــّيــم

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجـيـل المقّيـم

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة:

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•    صورة من السجل التجاري 
•    صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمقيمين

•    قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز  

الســابقة  للمشــاريع  اإلنجــاز  شــهادات  مرفقــات   •
•   شهادات التأهيل 

•   الهيكل اإلداري
•   شهادة سمة

•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
)profile( الملف التعريفي   •
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ـــّد الشـــركات والمكاتـــب الهندســـية مـــن أهـــم مؤسســـات التطويـــر التنمـــوي التـــي  تُع
ـــرة  تســـاعد عـــى اتخـــاذ القـــرارات الســـليمة للتطـــور والنمـــو؛ فهـــي تمثـــل بيـــوت الخب
المتفرغـــة للبحـــث والدراســـة، والتـــي تتابـــع باســـتمرار تقـــدم العلـــوم والمعـــارف 
وتقـــدم خبراتهـــا لعمائهـــا عـــن طريـــق تقديـــم المشـــورة الهندســـية الموضوعيـــة التـــي 
ــهيات  ــم التسـ ــي تقديـ ــة؛ وفـ ــوارد المختلفـ ــتغال المـ ــرق اسـ ــر طـ ــهم يف تطويـ تسـ

للمجتمـــع، وتحســـين البيئـــة، يف مختلـــف نواحـــي الحيـــاة.

ـــز  ـــا لعمـــالء مرك ـــي تقدمه ـــا الت ـــالف نطـــاق مجـــال ونطـــاق خدماته ـــب الهندســـية باخت ـــف المكات تختل
ـــب الهندســـية المعتمـــدة  ـــذا فـــإن المكات ـــع؛ ل ـــة والبي ـــات التصفي ـــة »إنفـــاذ« يف عملي اإلســـناد والتصفي

للعمـــل مـــع المركـــز هـــي:

المكاتـــب الهندســـية المتخصصـــة، والتـــي تقـــدم استشـــارات يف تخصـــص محـــدد، مثـــل . 1
الخدمـــات:  يف  االستشـــارات 

ــي  ــب اآللـ ــة والحاسـ ــة والصناعيـ ــة والكيميائيـ ــة والميكانيكيـ ــة والكهربائيـ ــة والمعماريـ المدنيـ
ــة. ــة واإللكترونيـ ــن والزراعيـ ــرول والتعديـ والبتـ

مكاتب الخدمات الهندسية المساندة، مثل:  .2
ـــاري  ـــم المعم ـــآت والرس ـــة المنش ـــة ومراقب ـــة المعماري ـــرق والمراقب ـــة الط ـــاس ومراقب ـــة األس ترب

والمســـاحة األرضيـــة(.

3.    مكاتب االستشارات الهندسية، والتي تقدم استشارات يف تخصصات مختلفة،
مثل االستشارات يف الخدمات: 

ــي  ــب اآللـ ــة والحاسـ ــة والصناعيـ ــة والكيميائيـ ــة والميكانيكيـ ــة والكهربائيـ ــة والمعماريـ المدنيـ
ــة. ــة واإللكترونيـ ــن والزراعيـ ــرول والتعديـ والبتـ

ــز والمكاتـــب  ــن المركـ ــاون بيـ ــة التعـ ــة فرصـ ــاذ« بإتاحـ ــة »إنفـ ــناد والتصفيـ ــز اإلسـ ــوم مركـ ــا يقـ كمـ
االستشـــارية الهندســـية، وإشـــراكها يف تقديـــم خدماتهـــا المســـاندة واالستشـــارية االحترافيـــة 
والمنظمـــة لعمـــالء المركـــز وفـــي كل مـــا تحتاجـــه عمليـــات التصفيـــة وبيـــع األصـــول مـــن  خدمـــات 
واستشـــارات هندســـية للحفـــاظ عـــى قيـــم األصـــول، باإلضافـــة إىل تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة 

ــاص. ــاع الخـ ــين أداء القطـ ــر وتحسـ ــق تطويـ ــن طريـ ــة عـ الوطنيـ

وســـعًيا مـــن مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« إىل رفـــع أداء الســـوق ومعاييـــر العمـــل؛ فـــإن المركـــز 
ســـيتقيد بالمعاييـــر التـــي تقـــرُّ بهـــا الجهـــات الرســـمية لمـــزودي الخدمـــة وذلـــك باشـــتراِط أن يكـــون 

ـــين. ـــعودية للمهندس ـــة الس ـــن الهيئ ـــدس« م ـــة »مهن ـــى رخص ـــاًل ع حاص

ـــجيل  ـــق التس ـــن طري ـــة ع ـــزود خدم ـــا كم ـــة وتطويره ـــك المهني ـــف خبرات ـــك توظي ـــرًا يمكن وأخي
.infath.sa معنـــا مـــن خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة

المهنـــدس

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المهنـدس

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة:

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من السجل التجاري 
•   صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين

•   قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز 
•   مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة 

•   شهادات التأهيل 
•   الهيكل اإلداري

•   شهادة سمة
•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
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ــا:  ــباب أهمهـ ــز ألسـ ــا المركـ ــأ إليهـ ــي يلجـ ــال التـ ــن األعمـ ــة مـ ــة القضائيـ إن الحراسـ
وجـــود التنـــازع الناشـــئ عـــن االختـــاف يف الحصـــص المشـــتركة، وذلـــك كإجـــراء 
احتـــرازي لحمايـــة األصـــول الثابتـــة والمنقولـــة والحقـــوق مـــن ضـــرر هـــذه المنازعـــة، 
والحـــد مـــن الخســـائر الناتجـــة عـــن اســـتمرار الوضـــع عـــى مـــا هـــو عليـــه بالنســـبة 

ــه. ــة عليـ ــع الحراسـ ــال المطلـــوب وضـ للمـ

وتُعـــرَّف الحراســـة القضائيـــة بأنهـــا إنابـــة أميـــٍن يتـــوىل حفـــظ مـــال متنـــازع عليـــه، أو يخـــاف التنـــازع 
فيـــه عـــى وجـــه الحمايـــة والرعايـــة، أي حفـــظ األصـــول الثابتـــة والمنقولـــة مـــن الضـــرر الخارجـــي، أو 
مـــن صـــور التلـــف الداخلـــي نتيجـــة اإلهمـــال، أو تنميتـــه وضمـــان حســـن ســـير عملـــه، ســـواًء كان شـــركًة 

ـــة. ـــل الرعاي ـــة، واإلدارة تمث ـــل الحماي ـــوال خاصـــة، فالحفـــظ يمثِّ ـــة أو أم أو مؤسســـًة تجاري

ــأة أو  ــي منشـ ــاذ« هـ ــة »إنفـ ــناد والتصفيـ ــز اإلسـ ــدى مركـ ــد لـ ــي المعتمـ ــارس القضائـ ــإن الحـ ــذا فـ لـ
ـــا،  ـــة وإدارته ـــة والمنقول ـــول الثابت ـــظ األص ـــالك وحف ـــات إدارة األم ـــم خدم ـــوم بتقدي ـــة تق ـــركة مهني ش
ـــا،  ـــه بإدارته ـــة رفـــع دعـــوى يف األصـــول المـــوكل ل ـــات التصفي ـــي يف عملي ـــام الحـــارس القضائ ومـــن مه
ـــج  ـــي تنت ـــث إن األضـــرار الت ـــا؛ حي ـــي يقـــوم بإدارته ـــل أجـــرة األصـــول الت ـــة بتحصي ـــوى المطالب ـــل: دع مث

مـــن إهمـــاٍل يف إدارة تلـــك األصـــول هـــي مـــن مســـؤوليات الحـــارس القضائـــي.

ويســـهم هـــذا التعـــاون بيـــن مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« ومـــزود الخدمـــة »الحـــارس القضائـــي« 
يف مواكبـــة تطـــور المنظومـــة العدليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تفعيـــل الشـــراكة مـــع الشـــركات المهنيـــة 
ـــا مـــن القطـــاع الخـــاص، والتـــي تقـــدم خدمـــات حراســـة األصـــول الثابتـــة والمنقولـــة  والمتخصصـــة فنيًّ
بالمشـــاركة يف قضايـــا التصفيـــة الُمســـندة إىل المركـــز مـــن الجهـــات المختلفـــة، ممـــا يمنـــح مـــزود 
ر بذلـــك خبراتهـــا الســـوقية للحفـــاظ  الخدمـــة اســـتقاللية يف تقديـــم خدماتـــه بجـــودة عاليـــة؛ لُتســـخِّ
عـــى قيـــم تلـــك األصـــول الثابتـــة والمنقولـــة مـــع ســـرعة اســـتيفاء العمـــالء لحقوقهـــم، كمـــا يســـهم يف 
ـــر  ـــة ســـوق العمـــل، وتوفي ـــق تنمي ـــة عـــن طري ـــة الوطني ـــة االقتصادي ـــق األهـــداف التنموي ـــذ وتحقي تنفي

ـــر وتحســـين أداء القطـــاع الخـــاص. ـــد مـــن فـــرص األعمـــال، وتطوي العدي

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع

الحـــارس
القضــــائــي

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل الحـارس القضـائي

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة:

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من السجل التجاري 
•   قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز 

•   مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة 

•   الخبرات السابقة
•   الهيكل اإلداري

•   شهادة سمة
•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات

)profile( الملف التعريفي   •

16



مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020   |

19

إن الخـــازن القضائـــي المعتمـــد لـــدى مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« هـــي منشـــأة 
ـــال  ـــن األعم ـــي م ـــا، وه ـــول وحفظه ـــزن األص ـــة خ ـــم خدم ـــوم بتقدي ـــة تق ـــركة مهني أو ش
التـــي يلجـــأ إليهـــا المركـــز بســـبب وجـــود التنـــازع الناشـــئ عـــن االختـــاف يف الحصـــص 
ــة.  ــذه المنازعـ ــرر هـ ــن ضـ ــول مـ ــة األصـ ــرازي لحمايـ ــراء احتـ ــك كإجـ ــتركة، وذلـ المشـ
وتُعـــرَّف الخزانـــة القضائيـــة اصطاحًـــا بأنهـــا إنابـــة القضـــاء أمينًـــا يتـــوىل حفـــظ 
أصـــوٍل متنـــازع عليهـــا دون إدارتهـــا، أي حفـــظ األصـــول وخزنهـــا مـــن الضـــرر الخارجـــي. 

ويســـعى مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« لمواكبـــة تطـــور المنظومـــة العدليـــة، عـــن طريـــق تفعيـــل 
ــا مـــن القطـــاع الخـــاص، والتـــي تقـــدم خدمـــات  الشـــراكة مـــع الشـــركات المهنيـــة والمتخصصـــة فنيًـّ
ـــا يف  ـــم خدماته ـــا اســـتقاللية يف تقدي ـــا يمنحه ـــة، مم ـــات التصفي ـــة األصـــول بالمشـــاركة يف عملي خزان
حفـــظ األصـــول وخزنهـــا؛  لتســـريع عمليـــة اســـتيفاء الحقـــوق للمســـتفيدين، باإلضافـــة إىل المســـاهمة 

الخـــازن
القـضـــائـي

المعلومـات والمستنـدات المطلـوبـة لتسجيـل الخــازن القضــائي

يف تحقيـــق التعـــاون مـــع الجهـــات القضائيـــة مـــن خـــالل تحريرهـــا مـــن أعبـــاء عمليـــات التصفيـــة، كمـــا 
يســـهم هـــذا التعـــاون يف تنفيـــذ وتحقيـــق األهـــداف التنمويـــة االقتصاديـــة الوطنيـــة عـــن طريـــق تنميـــة 

ـــر وتحســـين أداء القطـــاع الخـــاص. ـــر العديـــد مـــن فـــرص العمـــل، وتطوي ســـوق العمـــل، وتوفي

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع
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•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(
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ـــأة أو  ـــظ منش ـــاذ« هيظ ـــة »إنف ـــناد والتصفي ـــز اإلس ـــدى مرك ـــد ل ـــع المعتم ـــل البي وكي

ـــاك.  ـــب األم ـــن صاح ـــة ع ـــة نياب ـــة والمنقول ـــول الثابت ـــع األص ـــا بي ـــص له ـــركة مرخ ش

إن دور وكيـــل البيـــع األساســـي يف مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« وفـــي عمليـــات تصفيـــة 
األصـــول يكمـــن يف تســـهيل عمليـــة بيـــع األصـــول الثابتـــة والمنقولـــة، كمـــا تقـــع عـــى وكيـــل البيـــع 
ـــتري  ـــن المش ـــث ع ـــك للبح ـــالن؛ وذل ـــويق وإع ـــزادات وتس ـــن م ـــع م ـــة البي ـــه عملي ـــا تتطلب ـــؤولية م مس
ـــح  ـــم النصائ ـــارية وتقدي ـــات استش ـــم خدم ـــة إىل تقدي ـــة، باإلضاف ـــة والمنقول ـــول الثابت ـــب لألص األنس

واإلرشـــادات التـــي يحتـــاج إليهـــا عمـــالء مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ«.

ـــًة  ـــواع األصـــول ثابت ـــف أن ـــع« -لمختل ـــة البي ـــات »وكال ـــدم خدم ـــي تق ـــب الت ويمكـــن للمنشـــآت والمكات
ـــة- التعـــاون مـــع مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« يف توظيـــف خبراتهـــا ومعرفتهـــا؛  كانـــت أم منقول
ــا، وبذلـــك  ــز بجـــودة ومرونـــة عاليـــة ضمـــن تخصصهـ لتقديـــم خدمـــات وكالـــة البيـــع لعمـــالء المركـ
تســـاهم يف اســـتيفاء العميـــل لحقوقـــه، وتحقيـــق والعدالـــة، وحفـــظ قيمـــة األصـــول، باإلضافـــة 
إىل تطويـــر وتحســـين أداء القطـــاع الخـــاص يف توفيـــر فـــرص العمـــل بمـــا يدعـــم تحقيـــق األهـــداف 

التنمويـــة االقتصاديـــة الوطنيـــة.

وكيــــل
الــــبــيـــع

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل وكيـل البيــع

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة: 

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من السجل التجاري 
•   قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز 

•   مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة

•   شهادات التأهيل 
•   الهيكل اإلداري

•   شهادة سمة
•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات

)profile( الملف التعريفي   •

وســـعًيا مـــن مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« إىل رفـــع أداء الســـوق ومعاييـــر العمـــل؛ فـــإن المركـــز 
ســـيتقيد بالمعاييـــر التـــي تقـــرُّ بهـــا وزارة التجـــارة لـــوكالء البيـــع، وذلـــك باشـــتراِط أن يمتلـــك وكيـــل 

ـــا. ـــَوكَّل ببيعه ـــذات نشـــاط األصـــول الم ـــا ب ـــع ســـجاًل تجاريً البي

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع
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مـــزود الخدمـــة المستشـــار اإلداري المعتمـــد لـــدى مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« 
هـــي شـــركة أو منشـــأة تقـــدم خدمـــات دراســـة المشـــكات وتحليلهـــا ومعرفـــة 
ـــا  ـــول وإدارته ـــع األص ـــل م ـــبة للتعام ـــول المناس ـــم الحل ـــا، وتقدي ـــل فيه ـــن الخل مواط

يف عمليـــات التصفيـــة.

يســـعى مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« إىل تفعيـــل دور أصحـــاب الخبـــرة مـــن المنشـــآت التـــي 
ــة  ــة العربيـ ــول يف المملكـ ــع األصـ ــة وبيـ ــات تصفيـ ــارية يف عمليـ ــات االستشـ ــم الخدمـ ــوم بتقديـ تقـ
الســـعودية، حيـــث تســـهم خدماتهـــا يف تقديـــم الحلـــول واالستشـــارات للمشـــكالت الماليـــة أو 
ــة  ــادة هيكلـ ــة بإعـ ــارات المتعلقـ ــم االستشـ ــل تقديـ ــول مثـ ــا إدارة األصـ ــي تتطلبهـ ــارات التـ االستشـ

ــات. ــن الخدمـ ــا مـ ــا، وغيرهـ ــون، أو جدولتهـ الديـ

وبتعـــاون مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة »إنفـــاذ« مـــع مـــزود الخدمـــة »المستشـــار اإلداري«، ســـتقوم 
الشـــركات والمؤسســـات االستشـــارية بتقديـــم خدماتهـــا االستشـــارية اإلداريـــة إىل المنشـــآت 
والشـــركات مـــن القطـــاع الخـــاص؛ لمســـاعدتها عـــى تحســـين العمليـــات واإلجـــراءات الداخليـــة وإدارة 

أعمالهـــا، وذلـــك لحفـــظ قيمـــة األصـــول يف عمليـــات التصفيـــة والبيـــع.

المستـشــار
اإلداري

الحكوميـــة،  المؤسســـات  احتياجـــات  لتلبيـــة  اإلداريـــة  االستشـــارية  خدماتهـــا  ســـتقدم  كمـــا 
ـــر  ومســـاعدتها عـــى مواجهـــة التحديـــات، وحـــل المشـــكالت ودراســـتها، ورفـــع مســـتوى األداء، وتطوي

الخدمـــات، وتنفيـــذ األهـــداف التـــي تســـعى إىل تحقيقهـــا.

ــار  ــة »المستشـ ــزود الخدمـ ــاذ« ومـ ــة »إنفـ ــناد والتصفيـ ــز اإلسـ ــن مركـ ــراكة بيـ ــذه الشـ ــهم هـ وتسـ
ـــل مؤسســـات وشـــركات متخصصـــة، لعمـــالء  ـــة مـــن قب ـــم خدمـــاٍت ذات جـــودة عالي اإلداري« يف تقدي
المركـــز مـــن القطـــاع الخـــاص والجهـــات الحكوميـــة، باإلضافـــة إىل تطويـــر وتحســـين أداء القطـــاع 

الخـــاص وتوفيـــر فـــرص العمـــل بمـــا يدعـــم تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة االقتصاديـــة الوطنيـــة.

وأخيـــرًا يمكنـــك توظيـــف خبراتـــك المهنيـــة وتطويرهـــا كمـــزود خدمـــة عـــن طريـــق التســـجيل معنـــا مـــن 
.infath.sa  خـــالل صفحـــة التســـجيل الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة عـــى موقـــع

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المستشـار اإلداري

المعلومات المطلوبه:

•   رقم المنشأة )700(
•   رقم اآليبان

•   العوان الوطني

المرفقات المطلوبة:

•   صورة من الهوية الوطنية )لمنشئ حساب المنشأة(
•   صورة من خطاب التفويض )إذا كان المنشئ للحساب مفوًضا(

•   صورة من السجل التجاري 
•   قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز 

•  مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة

•   مرفقات شهادات اإلنجاز للمشاريع السابقة 
•   شهادات التأهيل 

•   الهيكل اإلداري
•   شهادة سمة

•   القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
)profile( الملف التعريفي   •
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القيمـــة المضافـــة يف مركـــز اإلســـناد 
والتصفيـــة »إنفـــاذ«

سياسات مركز اإلسناد
والتصفية »إنفاذ«

انضم اآلن

»إنفـــاذ«  والتصفيـــة  اإلســـناد  مركـــز  دور  يتمثـــل 
والتـــي  الواعـــدة،  القيمـــة االقتصاديـــة  يف تحقيـــق 
ـــر  ـــك عب ـــاد، وذل ـــة االقتص ـــك عجل ـــاهم يف تحري ستس
خلـــق العديـــد مـــن الفـــرص التـــي ســـيتم إســـنادها 
ــًة  ــاك قيمـ ــا أن هنـ ــا. كمـ ــة فنًيـ ــات المتخصصـ للجهـ
ــم  ــيعمل معهـ ــن سـ ــة الذيـ ــزودي الخدمـ ــة لمـ مضافـ
التطويـــر  عمليـــة  متابعـــة  يف  والمتمثلـــة  المركـــز، 
والتحســـين لـــألداء، ومســـاعدة مـــزود الخدمـــة يف 
تجـــاوز كل العقبـــات واإلشـــكاليات التـــي قـــد تواجهـــه.

يســـعى المركـــز لتحقيـــق النزاهـــة والعدالـــة والرفـــع 
مـــن مســـتوى األداء داخـــل قطاعاتـــه، وذلـــك عـــن 
طريـــق لجانـــه وآلياتـــه المعتبـــرة التـــي تســـعى لتطويـــر 
ــا  ــاح؛ بمـ ــة اإلفصـ ــتوى سياسـ ــع مسـ ــة، ورفـ األنظمـ

يســـهم يف تعزيـــز الرقابـــة والشـــفافية. 

كمـــا يهـــدف المركـــز إىل اإلشـــراف عـــى ممارســـة 
السياســـات  وتحقيـــق  والبيـــع  التصفيـــة  أعمـــال 
ــن  ــاون بيـ ــق  التعـ ــا، وتحقيـ ــومة لهـ ــة المرسـ الخاصـ
التصفيـــة  عمليـــات  يف  والعـــام  الخـــاص  القطـــاع 
ـــال  والبيـــع، باإلضافـــة إىل المســـاهمة بشـــكٍل فعَّ
يف تحقيـــق أهـــداف التحـــوُّل الوطنـــي يف المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، بمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة 2030 

ــة. ويطـــوِّر بيئـــة المنظومـــة العدليَـّ

عبـــر  الخدمـــة  مـــزودي  كأحـــد  التســـجيل  يمكنـــك 
زيـــارة صفحـــة التســـجيل يف موقـــع مركـــز اإلســـناد 
كمـــا   .www.infath.sa »إنفـــاذ«  والتصفيـــة 

يمكنـــك التواصـــل معنـــا عبـــر القنـــوات التاليـــة: 

info@infath.sa :البريد اإللكتروني
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