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يعتبــر مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» الجهــة الحكوميــة المتخصصــة يف أعمــال
التصفيــة والبيــع يف المملكــة العربيــة الســعودية ،وترتكــز مهامــه عــى إشــراك القطــاع
الخــاص يف جميــع األعمــال المعلقــة بتصفيــة وبيــع األصــول المنقولــة وغيــر المنقولــة،
مســاه ًما بذلــك يف طــرح فــرص عمــل متعــددة وعادلــة لمــزودي الخدمــة وتنميــة االقتصــاد
المحلــي وتحفيــزه ،وتحقيــق القيمــة االقتصاديــة مــن تمكيــن المهــن المتخصصــة.
وانطال ًقــا مــن حــرص المركــز عــى توضيــح إطــار العالقــة مــع مــزودي الخدمــة؛ يأتــي هــذا
الكتيــب التعريفــي ليوضــح التخصصــات المســتهدفة لمــزودي الخدمــة والمهــام المطلوبــة؛
بمــا يضمــن إنجــاز أعمــال التصفيــة والبيــع بــكل كفــاءة وتميــز؛ ليحقــق المركــز -عــن طريــق
إســناد أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع الخــاص -القيمــة االقتصاديــة لتفعيــل دور القطــاع
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.saللتســجيل
والتعــرف عــى الفــرص المتاحــة.
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ً
ملحوظــا يف شـ َّتى القطاعــات ،والتــي
تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تطــورًا
مــن أهمهــا القطــاع العدلــي .وتماشــ ًيا مــع رؤيــة المملكــة  2030؛ يأتــي مركــز
اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ » والــذي ُِّ
أســس بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 415
وتاريــخ  1440 / 07 / 19ه للمســاهمة يف تحقيــق مســتهدفات برنامــج التحــول
الوطني.
ويختــص المركــز يف أعمــال التصفيــة والبيــع يف المملكــة العربيــة الســعودية،
ُّ
ويســاهم كبيــت خبــرة يف الحفــاظ عــى قيــم األصــول وســرعة اســتيفاء الحقــوق،
كمــا يســعى المركــز إىل تســريع إنفــاذ األحــكام؛ ممــا يــؤدي إىل تحقيــق التكامــل
يف المنظومــة العدليــة ،وذلــك برفــع العــبء عــن القضــاء بعــد إصــدار األحــكام ،كمــا
يســاهم المركــز بــدورٍ اقتصــادي هــام ،يتمثَّــل باالعتمــاد عــى الكفــاءات مــن خــال
إســناد أعمــال التصفيــة والبيــع إىل القطــاع الخــاص ،واإلشــراف عليهــا ،باإلضافــة إىل
تقديــم الخدمــات االستشــارية يف أعمــال التصفيــة والبيــع.

عن مركز اإلسناد والتصفية «إنفاذ»:

اإلسناد إىل القطاع الخاص:

ـص يف إدارة أعمــال التصفيــة والبيع
هــو مركــز ٌ حكومــي ذو صفــة اعتباريــة ،مســتقل إدار يًّــا وماليًّــا ،يختـ ُّ
يف المملكــة العربيــة الســعودية ،بمشــاركة مــزودي الخدمــة مــن القطــاع الخــاص؛ لتوظيــف التقنيــة
والمعرفــة م ًعــا بهــدف الحفــاظ عــى قيــم األصــول الثابتــة والمنقولــة ،وســرعة اســتيفاء الحقــوق،
وتحقيــق القيمــة العادلــة لعمالئــه.

يقــوم مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» بإســناد أعمــال التصفيــة والبيــع إىل الجهــات المتخصصــة
فنيًّــا يف قطــاع األعمــال ،واإلشــراف عليهــا؛ وذلــك تعزي ـزًا لــدور القطــاع الخــاص يف تســريع عمليــة
اســتيفاء الحقــوق الحفــاظ عــى قيــم األصــول الثابتــة والمنقولــة.

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 قِبــل الجهــات القضائيــة والحكوميــة ،أو التــي يتقــدم بهــا القطــاع
الخــاص أو األفــراد تب ًعــا لإلجــراءات النظاميــة.
ومــن خــال منصــة «إنفــاذ» يقــوم المركــز بتقديــم الخدمــات االستشــارية والفنيــة يف عمليــات
التصفيــة والبيــع التــي يطلبهــا عمــاء المركــز مــع مراعــاة معاييــر الخصوصيــة والجــودة والســرعة
يف األداء ،كمــا يقــوم المركــز بتقديــم الــرأي النظامــي يف معرفــة صحــة التعامــات واإلجــراءات التــي
ـص وقــادرٍ عــى تقديــم الخدمــات
يســير بهــا مقـ ّدم الطلــب ،وذلــك بواســطة فريــق عمــل محتــرف ومختـ ّ
االستشــارية يف أعمــال التصفيــة؛ ممــا يوفــر الوقــت والجهــد والمــال لجميــع األطــراف.
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وعــن طريــق اإلســناد إىل القطــاع الخــاص ،فــإن لمركز اإلســناد والتصفيــة دورًا كبيـرًا يف تنمية االقتصاد
المحلــي وتحفيــزه ،حيــث يقــوم المركــز بإســناد أعمــال التصفيــة والبيــع للقطــاع الخــاص عــن طريــق
االســتعانة بالشــركات ،أو المؤسســات ،أو المكاتــب المتخصصــة محاســب ًيا وقانون ًيــا لتنفيــذ هــذه
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
فرصــا عادلــة للجميــع ،وفيمــا يلــي ســيتم الحديــث عــن تفاصيــل
يشــرف المركــز عليهــا ،بمــا يمنــح ً
أعمــال مــزودي الخدمــة:
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المحــــاسـب
القـــــانـوني
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المحاســبة القانونيــة هــي النظــام المســتخدم لتســجيل وتحليــل وتلخيــص
وتصنيــف المعامــات الماليــة لفــرد أو شــركة ،وذلــك للتأكــد مــن مــدى َّ
دقــة القوائــم
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:

وتأتــي أهميــة االســتعانة بمــزود الخدمــة المحاســب القانونــي يف عمليــات التصفيــة والبيــع بمركــز
اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» يف تقديــم مكاتــب المحاســبة القانونيــة ،وخدماتهــا المحاســبية،
وخدمــات مراجعــة وتدقيــق وحســاب جميــع البيانــات والدفاتــر المحاســبية ،والتأكــد مــن صحتهــا؛
لضمــان الحصــول عــى قوائــم ماليــة صحيحــة دون وجــود تالعــب أو خطــأ بهــا ،حيــث تدعــم هــذه
المعلومــات المحاســبية مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» والعمــاء يف اتخــاذ القــرار مــن أجــل تقويــم
المبــادئ المختلفــة والعائــد المتوقــع والتكاليــف لعمليــات التصفيــة والبيــع.

1.الخدمات االستشارية المحاسبية:
الخدمــات االستشــارية المحاســبية :تهــدف إىل تقديــم العــون للعمــاء فيمــا يتعلــق بالنشــاطات
االقتصاديــة ســوا ًء كانــت إداريــة أو ماليــة أو غيرهــا.

كمــا ينتــج عــن هــذا التعــاون بيــن مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» ،والمكاتــب المحاســبية تقديــم
خدمــات محاســبية ذات احترافيــة ودقــة عاليــة إىل المركــز والعمــاء؛ ممــا يــؤدي إىل تعزيــز المعرفــة
بأهميــة المحاســب القانونــي ،باإلضافــة إىل المســاهمة يف تطويــر وتحســين أداء القطــاع الخــاص،
وتوفيــر فــرص العمــل بمــا يدعــم تحقيــق األهــداف التنمويــة االقتصاديــة الوطنيــة.

 .2الخدمات المحاسبية:
الخدمــات المحاســبية :تهــدف إىل مســاعدة العمــاء عــى قيــاس األحــداث والظــروف الماليــة
التــي قــد تتعــرض لهــا األمــاك أو المنشــآت ،بمــا يف ذلــك االحتفــاظ بســجالت كاملــة للعمليــات
ولنتائــج القيــاس يف شــكل تقاريــر ماليــة تُق ـ َّدم إىل المســتفيدين.

وســع ًيا مــن مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» إىل رفــع أداء الســوق ومعاييــر العمــل؛ فــإن المركــز
ســيتقيد بالمعاييــر التــي تقــر ُّ بهــا الجهــات الرســمية لمــزودي الخدمــة ،وذلــك باشــتراطِ أن يكــون
حاصـ ًـا عــى رخصــة «محاســب قانونــي» مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين.

 .3مراجعة الحسابات:
مراجعــة الحســابات :تهــدف إىل إضفــاء الثقــة عــى المعلومــات ،وذلــك مــن خــال مراجعــة القوائــم
والتقاريــر الماليــة وفحصهــا.

وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المحـاسب القـانوني
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمحاسبين
قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز

•
•
•
•
•
•

مرفقــات شــهادات اإلنجــاز للمشــاريع الســابقة
شهادات التأهيل
الهيكل اإلداري
شهادة سمة
القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
الملف التعريفي ()profile

9

مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

المحــامي

المحام ــي المعتم ــد ل ــدى مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» ه ــي منش ــأة أو ش ــركة
مهني ــة مرخص ــة لمزاول ــة مهن ــة المحام ــاة ،وف ًق ــا لم ــا يقض ــي ب ــه نظ ــام المحام ــاة
والالئحــة التنفيذيــة ،وتســمى شــركة المحامــاة باســم واح ـ ٍد أو أكثــر مــن شــركائها
أو مســـاهميها أو تتخـــذ اســـ ًما مبتكـــرًا لممارســـة نشـــاطها يف تقديـــم خدمـــات
المحام ــاة.

|

الوصـــول للحقـــوق والدفـــاع عنهـــا؛ وبالتالـــي المســـاهمة يف تنفيـــذ أهـــداف المنظومـــة العدليـــة،
باإلضاف ــة إىل تطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع الخ ــاص م ــن خ ــال توفي ــر ف ــرص أعم ــال متنوع ــة بم ــا
يدع ــم تحقي ــق األه ــداف التنموي ــة االقتصادي ــة الوطني ــة.
وأخيــرًا يمكن ــك توظي ــف خبرات ــك المهني ــة وتطويره ــا كم ــزود خدم ــة ع ــن طري ــق التس ــجيل معن ــا
م ــن خ ــال صفح ــة التس ــجيل الخاص ــة بم ــزودي الخدم ــة ع ــى موق ــع .infath.sa

تقـــوم مكاتـــب المحامـــاة بالتعـــاون مـــع مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة «إنفـــاذ» يف عمليـــة تصفيـــة
األم ــاك الخاص ــة والعام ــة بتقدي ــم م ــا يحت ــاج إلي ــه العمي ــل م ــن الخدم ــات القانوني ــة ،أو المعون ــة
القضائيــة ،والتــي تشــمل :المدافعــة ،والمرافعــة ،والتمثيــل القانونــي ،وحُضــور التحقيقــات ،وإعطــاء
المش ــورة القانوني ــة ،ومراجع ــة صياغ ــة العق ــود.
وم ــن خ ــال التع ــاون بي ــن مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» وم ــزود الخدم ــة «المحام ــي» يت ــم
عـــال ،بهـــدف تحقيـــ ٍق العدالـــة للعميـــل وتســـريع
تقديـــم خدمـــات قانونيـــة باحترافيـــة وتنظيـــم ٍ

المعلومـات والمستنـدات المطلـوبـة لتسجيـل المحــامي
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

ال ُمقــ ّيــم

|

المقي ــم المعتم ــد ل ــدى مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» ه ــي منش ــأة تمتل ــك
المؤهـــات والقـــدرة والخبـــرة الالزمـــة لتنفيـــذ التقييـــم بطريقـــة مختصـــة
وموضوعيـــة وغيـــر متحيـــزة.

ويس ــاهم ه ــذا التع ــاون بي ــن م ــزود الخدم ــة «المقي ــم» ومرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» يف
تطوي ــر قط ــاع التقيي ــم بكاف ــة تخصصات ــه ،كم ــا يخل ــق الحاج ــة الس ــتحداث تخصص ــات جدي ــدة يف
مجــال التقييــم ،باإلضافــة إىل تطويــر وتحســين أداء القطــاع الخــاص مــن خــال توفيــر فــرص أعمــال
متنوع ــة؛ بم ــا يدع ــم تحقي ــق األه ــداف التنموي ــة االقتصادي ــة الوطني ــة.

يق ــوم المقيّ ــم بتقدي ــم خدم ــات التقيي ــم لمرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» والعم ــاء ،وخدم ــات
تقيي ــم الس ــلع ع ــى أس ــاس طبيعته ــا ،والغ ــرض منه ــا واس ــتخدامها ،ونط ــاق العم ــل ،والمتطلب ــات
التنظيميــة ،كمــا يقــوم بتنفيــذ عمليــات تســوية نتائــج التقييــم ،والتــي تتطلــب بــأن يقــوم بالتحقــق
م ــن عملي ــات الحس ــابات التفصيلي ــة ومراجع ــة حس ــابات التقيي ــم ومنطقه ــا ،وم ــن ث ــم اس ــتخدام
حكم ــه وخبرت ــه يف اختي ــار أو تحدي ــد التقدي ــر النهائ ــي للقيم ــة.

وس ــع ًيا م ــن مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» لرف ــع أداء الس ــوق ومعايي ــر العم ــل؛ ف ــإن المرك ــز
ســـيتقيد بالمعاييـــر التـــي تقـــر ُّ بهـــا الجهـــات الرســـمية لمـــزودي الخدمـــة ،وذلـــك باشـــتراطِ أن
يك ــون حاص ـ ًـا ع ــى رخص ــة مُقيّ ــم م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمقيمي ــن (يس ــتثنى م ــن ه ــذا الش ــرط
رخص ــا حت ــى اآلن).
التخصص ــات الت ــي ل ــم تُق ــر له ــا الجه ــات الرس ــمية ً

ويش ــترط يف المقي ــم أن يك ــون حام ـ ًـا للرخص ــة يف ذات التخص ــص ال ــذي يش ــمل ن ــوع الس ــلعة،
مث ــل :العق ــارات ،واآلالت والمع ــدات ،والمنش ــآت االقتصادي ــة ،وف ــي ح ــال كان ــت الس ــلعة ال تنتم ــي
إىل أح ــد التخصص ــات المرخ ــص له ــا ،ف ــإن المقي ــم يق ــوم بتقيي ــم الس ــلعة بحس ــب خبرت ــه العملي ــة
«المثبت ــة» دون قي ــد اش ــتراط الرخص ــة.

وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجـيـل المق ّيـم
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
صورة من السجل التجاري
صورة من ترخيص الهيئة السعودية للمقيمين
قائمة المشاريع السابقة ذات الصلة بأنشطة المركز

•
•
•
•
•
•

مرفقــات شــهادات اإلنجــاز للمشــاريع الســابقة
شهادات التأهيل
الهيكل اإلداري
شهادة سمة
القوائم المالية المدققة والمعتمدة آلخر ثالث سنوات
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

المهنـــدس

تُع ـ ّد الشــركات والمكاتــب الهندســية مــن أهــم مؤسســات التطويــر التنمــوي التــي
تس ــاعد ع ــى اتخ ــاذ الق ــرارات الس ــليمة للتط ــور والنم ــو؛ فه ــي تمث ــل بي ــوت الخب ــرة
المتفرغـــة للبحـــث والدراســـة ،والتـــي تتابـــع باســـتمرار تقـــدم العلـــوم والمعـــارف
وتقــدم خبراتهــا لعمالئهــا عــن طريــق تقديــم المشــورة الهندســية الموضوعيــة التــي
تس ــهم يف تطوي ــر ط ــرق اس ــتغالل الم ــوارد المختلف ــة؛ وف ــي تقدي ــم التس ــهيالت
للمجتم ــع ،وتحس ــين البيئ ــة ،يف مختل ــف نواح ــي الحي ــاة.
تختل ــف المكات ــب الهندس ــية باخت ــاف نط ــاق مج ــال ونط ــاق خدماته ــا الت ــي تقدمه ــا لعم ــاء مرك ــز
اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» يف عملي ــات التصفي ــة والبي ــع؛ ل ــذا ف ــإن المكات ــب الهندس ــية المعتم ــدة
للعم ــل م ــع المرك ــز ه ــي:
1.المكاتـــب الهندســـية المتخصصـــة ،والتـــي تقـــدم استشـــارات يف تخصـــص محـــدد ،مثـــل
االستشـــارات يف الخدمـــات:
المدني ــة والمعماريـــة والكهربائيـــة والميكانيكي ــة والكيميائي ــة والصناعيـــة والحاس ــب اآلل ــي
والبت ــرول والتعدي ــن والزراعي ــة واإللكتروني ــة.
 .2مكاتب الخدمات الهندسية المساندة ،مثل:
ترب ــة األس ــاس ومراقب ــة الط ــرق والمراقب ــة المعماري ــة ومراقب ــة المنش ــآت والرس ــم المعم ــاري
والمس ــاحة األرضي ــة).

|

 .3مكاتب االستشارات الهندسية ،والتي تقدم استشارات يف تخصصات مختلفة،
مثل االستشارات يف الخدمات:
المدني ــة والمعماري ــة والكهربائي ــة والميكانيكي ــة والكيميائي ــة والصناعيـــة والحاســـب اآللـــي
والبت ــرول والتعدي ــن والزراعي ــة واإللكتروني ــة.
كم ــا يق ــوم مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» بإتاح ــة فرص ــة التع ــاون بي ــن المرك ــز والمكات ــب
االستشـــارية الهندســـية ،وإشـــراكها يف تقديـــم خدماتهـــا المســـاندة واالستشـــارية االحترافيـــة
والمنظم ــة لعم ــاء المرك ــز وف ــي كل م ــا تحتاج ــه عملي ــات التصفي ــة وبي ــع األص ــول م ــن خدم ــات
واستشـــارات هندســـية للحفـــاظ عـــى قيـــم األصـــول ،باإلضافـــة إىل تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة
الوطني ــة ع ــن طري ــق تطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع الخ ــاص.
وســع ًيا مــن مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» إىل رفــع أداء الســوق ومعاييــر العمــل؛ فــإن المركــز
س ــيتقيد بالمعايي ــر الت ــي تقــر ُّ به ــا الجه ــات الرس ــمية لم ــزودي الخدم ــة وذل ــك باش ــتراطِ أن يك ــون
حاص ـ ًـا ع ــى رخص ــة «مهن ــدس» م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمهندس ــين.

وأخيــرًا يمكن ــك توظي ــف خبرات ــك المهني ــة وتطويره ــا كم ــزود خدم ــة ع ــن طري ــق التس ــجيل
معن ــا م ــن خ ــال صفح ــة التس ــجيل الخاص ــة بم ــزودي الخدم ــة .infath.sa

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المهنـدس
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

الحـــارس
القضــــائــي

إن الحراس ــة القضائي ــة م ــن األعم ــال الت ــي يلج ــأ إليه ــا المرك ــز ألس ــباب أهمه ــا:
وجـــود التنـــازع الناشـــئ عـــن االختـــاف يف الحصـــص المشـــتركة ،وذلـــك كإجـــراء
احت ــرازي لحماي ــة األص ــول الثابت ــة والمنقول ــة والحق ــوق م ــن ض ــرر ه ــذه المنازع ــة،
والح ــد م ــن الخس ــائر الناتج ــة ع ــن اس ــتمرار الوض ــع ع ــى م ــا ه ــو علي ــه بالنس ــبة
للم ــال المطل ــوب وض ــع الحراس ــة علي ــه.
وتُعــرَّف الحراس ــة القضائي ــة بأنه ــا إناب ــة أمي ـ ٍـن يت ــوىل حف ــظ م ــال متن ــازع علي ــه ،أو يخ ــاف التن ــازع
في ــه ع ــى وج ــه الحماي ــة والرعاي ــة ،أي حف ــظ األص ــول الثابت ــة والمنقول ــة م ــن الض ــرر الخارج ــي ،أو
مــن صــور التلــف الداخلــي نتيجــة اإلهمــال ،أو تنميتــه وضمــان حســن ســير عملــه ،ســوا ًء كان شــرك ًة
أو مؤسس ـ ًة تجاري ــة أو أم ــوال خاص ــة ،فالحف ــظ يمثِّــل الحماي ــة ،واإلدارة تمث ــل الرعاي ــة.

|

ويســهم هــذا التعــاون بيــن مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» ومــزود الخدمــة «الحــارس القضائــي»
يف مواكب ــة تط ــور المنظوم ــة العدلي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال تفعي ــل الش ــراكة م ــع الش ــركات المهني ــة
والمتخصصــة فنيًّــا مــن القطــاع الخــاص ،والتــي تقــدم خدمــات حراســة األصــول الثابتــة والمنقولــة
بالمش ــاركة يف قضاي ــا التصفي ــة المُس ــندة إىل المرك ــز م ــن الجه ــات المختلف ــة ،مم ــا يمن ــح م ــزود
الخدم ــة اس ــتقاللية يف تقدي ــم خدمات ــه بج ــودة عالي ــة؛ ل ُتس ـ ِّ
ـخر بذل ــك خبراته ــا الس ــوقية للحف ــاظ
عــى قيــم تلــك األصــول الثابتــة والمنقولــة مــع ســرعة اســتيفاء العمــاء لحقوقهــم ،كمــا يســهم يف
تنفي ــذ وتحقي ــق األه ــداف التنموي ــة االقتصادي ــة الوطني ــة ع ــن طري ــق تنمي ــة س ــوق العم ــل ،وتوفي ــر
العدي ــد م ــن ف ــرص األعم ــال ،وتطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع الخ ــاص.
وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

ل ــذا ف ــإن الح ــارس القضائ ــي المعتم ــد ل ــدى مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» ه ــي منش ــأة أو
ش ــركة مهني ــة تق ــوم بتقدي ــم خدم ــات إدارة األم ــاك وحف ــظ األص ــول الثابت ــة والمنقول ــة وإدارته ــا،
وم ــن مه ــام الح ــارس القضائ ــي يف عملي ــات التصفي ــة رف ــع دع ــوى يف األص ــول الم ــوكل ل ــه بإدارته ــا،
مث ــل :دع ــوى المطالب ــة بتحصي ــل أج ــرة األص ــول الت ــي يق ــوم بإدارته ــا؛ حي ــث إن األض ــرار الت ــي تنت ــج
ـال يف إدارة تل ــك األص ــول ه ــي م ــن مس ــؤوليات الح ــارس القضائ ــي.
م ــن إهم ـ ٍ

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل الحـارس القضـائي
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

الخـــازن
القـضـــائـي

إن الخــازن القضائــي المعتمــد لــدى مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» هــي منشــأة
أو ش ــركة مهني ــة تق ــوم بتقدي ــم خدم ــة خ ــزن األص ــول وحفظه ــا ،وه ــي م ــن األعم ــال
التــي يلجــأ إليهــا المركــز بســبب وجــود التنــازع الناشــئ عــن االختــاف يف الحصــص
المش ــتركة ،وذل ــك كإج ــراء احت ــرازي لحماي ــة األص ــول م ــن ض ــرر ه ــذه المنازع ــة.
وتُعـــرَّف الخزانـــة القضائيـــة اصطالحًـــا بأنهـــا إنابـــة القضـــاء أمينًـــا يتـــوىل حفـــظ
ـول متنــازع عليهــا دون إدارتهــا ،أي حفــظ األصــول وخزنهــا مــن الضــرر الخارجــي.
أصـ ٍ

|

يف تحقيــق التعــاون مــع الجهــات القضائيــة مــن خــال تحريرهــا مــن أعبــاء عمليــات التصفيــة ،كمــا
يســهم هــذا التعــاون يف تنفيــذ وتحقيــق األهــداف التنمويــة االقتصاديــة الوطنيــة عــن طريــق تنميــة
س ــوق العم ــل ،وتوفي ــر العدي ــد م ــن ف ــرص العم ــل ،وتطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع الخ ــاص.
وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

ويســعى مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ» لمواكبــة تطــور المنظومــة العدليــة ،عــن طريــق تفعيــل
الش ــراكة م ــع الش ــركات المهني ــة والمتخصص ــة فنيًّ ــا م ــن القط ــاع الخ ــاص ،والت ــي تق ــدم خدم ــات
خزان ــة األص ــول بالمش ــاركة يف عملي ــات التصفي ــة ،مم ــا يمنحه ــا اس ــتقاللية يف تقدي ــم خدماته ــا يف
حفــظ األصــول وخزنهــا؛ لتســريع عمليــة اســتيفاء الحقــوق للمســتفيدين ،باإلضافــة إىل المســاهمة

المعلومـات والمستنـدات المطلـوبـة لتسجيـل الخــازن القضــائي
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

وكيــــل
الــــبــيـــع

وكي ــل البي ــع المعتم ــد ل ــدى مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» هيظ ــظ منش ــأة أو
ش ــركة مرخ ــص له ــا بي ــع األص ــول الثابت ــة والمنقول ــة نياب ــة ع ــن صاح ــب األم ــاك.
إن دور وكيـــل البيـــع األساســـي يف مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة «إنفـــاذ» وفـــي عمليـــات تصفيـــة
األص ــول يكم ــن يف تس ــهيل عملي ــة بي ــع األص ــول الثابت ــة والمنقول ــة ،كم ــا تق ــع ع ــى وكي ــل البي ــع
مس ــؤولية م ــا تتطلب ــه عملي ــة البي ــع م ــن م ــزادات وتس ــويق وإع ــان؛ وذل ــك للبح ــث ع ــن المش ــتري
األنس ــب لألص ــول الثابت ــة والمنقول ــة ،باإلضاف ــة إىل تقدي ــم خدم ــات استش ــارية وتقدي ــم النصائ ــح
واإلرش ــادات الت ــي يحت ــاج إليه ــا عم ــاء مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ».

|

وس ــع ًيا م ــن مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» إىل رف ــع أداء الس ــوق ومعايي ــر العم ــل؛ ف ــإن المرك ــز
س ــيتقيد بالمعايي ــر الت ــي تقــر ُّ به ــا وزارة التج ــارة ل ــوكالء البي ــع ،وذل ــك باش ــتراطِ أن يمتل ــك وكي ــل
البي ــع س ـ ً
ـجل تجار يً ــا ب ــذات نش ــاط األص ــول الم ـ َوكَّل ببيعه ــا.
وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

ويمك ــن للمنش ــآت والمكات ــب الت ــي تق ــدم خدم ــات «وكال ــة البي ــع» -لمختل ــف أن ــواع األص ــول ثابت ـ ًة
كان ــت أم منقول ــة -التع ــاون م ــع مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» يف توظي ــف خبراته ــا ومعرفته ــا؛
لتقدي ــم خدم ــات وكال ــة البي ــع لعم ــاء المرك ــز بج ــودة ومرون ــة عالي ــة ضم ــن تخصصه ــا ،وبذل ــك
تســـاهم يف اســـتيفاء العميـــل لحقوقـــه ،وتحقيـــق والعدالـــة ،وحفـــظ قيمـــة األصـــول ،باإلضافـــة
إىل تطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع الخ ــاص يف توفي ــر ف ــرص العم ــل بم ــا يدع ــم تحقي ــق األه ــداف
التنموي ــة االقتصادي ــة الوطني ــة.

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل وكيـل البيــع
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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مــزودو الخدمــة فـي أنشطــة التصفيــة والبيــع 2020

المستـشــار
اإلداري

مــزود الخدمــة المستشــار اإلداري المعتمــد لــدى مركــز اإلســناد والتصفيــة «إنفــاذ»
هـــي شـــركة أو منشـــأة تقـــدم خدمـــات دراســـة المشـــكالت وتحليلهـــا ومعرفـــة
مواط ــن الخل ــل فيه ــا ،وتقدي ــم الحل ــول المناس ــبة للتعام ــل م ــع األص ــول وإدارته ــا
يف عملي ــات التصفي ــة.
يس ــعى مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» إىل تفعي ــل دور أصح ــاب الخب ــرة م ــن المنش ــآت الت ــي
تق ــوم بتقدي ــم الخدم ــات االستش ــارية يف عملي ــات تصفي ــة وبي ــع األص ــول يف المملك ــة العربي ــة
الســـعودية ،حيـــث تســـهم خدماتهـــا يف تقديـــم الحلـــول واالستشـــارات للمشـــكالت الماليـــة أو
االستش ــارات الت ــي تتطلبه ــا إدارة األص ــول مث ــل تقدي ــم االستش ــارات المتعلق ــة بإع ــادة هيكل ــة
الدي ــون ،أو جدولته ــا ،وغيره ــا م ــن الخدم ــات.
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كمـــا ســـتقدم خدماتهـــا االستشـــارية اإلداريـــة لتلبيـــة احتياجـــات المؤسســـات الحكوميـــة،
ومس ــاعدتها ع ــى مواجه ــة التحدي ــات ،وح ــل المش ــكالت ودراس ــتها ،ورف ــع مس ــتوى األداء ،وتطوي ــر
الخدمـــات ،وتنفيـــذ األهـــداف التـــي تســـعى إىل تحقيقهـــا.
وتســـهم هـــذه الشـــراكة بي ــن مركـــز اإلســـناد والتصفي ــة «إنفـــاذ» ومـــزود الخدمـــة «المستشـــار
ـات ذات ج ــودة عالي ــة م ــن قب ــل مؤسس ــات وش ــركات متخصص ــة ،لعم ــاء
اإلداري» يف تقدي ــم خدم ـ ٍ
المرك ــز م ــن القط ــاع الخ ــاص والجه ــات الحكومي ــة ،باإلضاف ــة إىل تطوي ــر وتحس ــين أداء القط ــاع
الخ ــاص وتوفي ــر ف ــرص العم ــل بم ــا يدع ــم تحقي ــق األه ــداف التنموي ــة االقتصادي ــة الوطني ــة.
وأخي ـرًا يمكنــك توظيــف خبراتــك المهنيــة وتطويرهــا كمــزود خدمــة عــن طريــق التســجيل معنــا مــن
خــال صفحــة التســجيل الخاصــة بمــزودي الخدمــة عــى موقــع .infath.sa

وبتع ــاون مرك ــز اإلس ــناد والتصفي ــة «إنف ــاذ» م ــع م ــزود الخدم ــة «المستش ــار اإلداري» ،س ــتقوم
الشـــركات والمؤسســـات االستشـــارية بتقديـــم خدماتهـــا االستشـــارية اإلداريـــة إىل المنشـــآت
والشــركات مــن القطــاع الخــاص؛ لمســاعدتها عــى تحســين العمليــات واإلجــراءات الداخليــة وإدارة
أعماله ــا ،وذل ــك لحف ــظ قيم ــة األص ــول يف عملي ــات التصفي ــة والبي ــع.

المعلومـات والمستنـدات المطلوبـة لتسجيـل المستشـار اإلداري
المعلومات المطلوبه:
• رقم المنشأة ()700
• رقم اآليبان
• العوان الوطني
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المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة من الهوية الوطنية (لمنشئ حساب المنشأة)
ً
مفوضا)
صورة من خطاب التفويض (إذا كان المنشئ للحساب
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
الملف التعريفي ()profile
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القيم ــة المضاف ــة يف مرك ــز اإلس ــناد
والتصفي ــة «إنف ــاذ»
يتمثـــل دور مركـــز اإلســـناد والتصفيـــة «إنفـــاذ»
يف تحقيـــق القيمـــة االقتصاديـــة الواعـــدة ،والتـــي
ستس ــاهم يف تحري ــك عجل ــة االقتص ــاد ،وذل ــك عب ــر
خلـــق العديـــد مـــن الفـــرص التـــي ســـيتم إســـنادها
للجهـــات المتخصصـــة فن ًيـــا .كمـــا أن هنـــاك قيمـــ ًة
مضاف ــة لم ــزودي الخدم ــة الذي ــن س ــيعمل معه ــم
المركـــز ،والمتمثلـــة يف متابعـــة عمليـــة التطويـــر
والتحســـين لـــأداء ،ومســـاعدة مـــزود الخدمـــة يف
تجــاوز كل العقبــات واإلشــكاليات التــي قــد تواجهــه.
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سياسات مركز اإلسناد
والتصفية «إنفاذ»
يس ــعى المرك ــز لتحقي ــق النزاه ــة والعدال ــة والرف ــع
مـــن مســـتوى األداء داخـــل قطاعاتـــه ،وذلـــك عـــن
طريــق لجانــه وآلياتــه المعتبــرة التــي تســعى لتطويــر
األنظم ــة ،ورف ــع مس ــتوى سياس ــة اإلفص ــاح؛ بم ــا
يس ــهم يف تعزي ــز الرقاب ــة والش ــفافية.
كمـــا يهـــدف المركـــز إىل اإلشـــراف عـــى ممارســـة
أعمـــال التصفيـــة والبيـــع وتحقيـــق السياســـات
الخاص ــة المرس ــومة له ــا ،وتحقي ــق التع ــاون بي ــن
القطـــاع الخـــاص والعـــام يف عمليـــات التصفيـــة
بشـــكل فعَّـــال
والبيـــع ،باإلضافـــة إىل المســـاهمة
ٍ
يف تحقيـــق أهـــداف التحـــ ُّول الوطنـــي يف المملكـــة
العربي ــة الس ــعودية ،بم ــا يتواف ــق م ــع رؤي ــة 2030
ويطـــوِّر بيئـــة المنظومـــة العدليَّـــة.

انضم اآلن

يمكنـــك التســـجيل كأحـــد مـــزودي الخدمـــة عبـــر
زي ــارة صفح ــة التس ــجيل يف موق ــع مرك ــز اإلس ــناد
والتصفيـــة «إنفـــاذ»  .www.infath.saكمـــا
يمكنـــك التواصـــل معنـــا عبـــر القنـــوات التاليـــة:
البريد اإللكترونيinfo@infath.sa :

infath.sa

