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الدليـل اإلرشــادي لتسجيــل مـزودي الخدمـة فـي منصـة مركـز اإلسنــاد والتصفيـة »إنفــاذ«  |

يوّضــح هــذا الدليــل آليــة التســجيل يف منصــة »مــزودي الخدمــة« 

خاللهــا  مــن  يُتــاح  والتــي  »إنفــــاذ«،  والتصفيــة  اإلســناد  لمركــز 

لمــزودي الخدمــة التنافــس عــى أنشــطة التصفيــات وعقــود المشــاريع 

ــه. ــاز أعمال ــز إلنج ــم المرك ــندها إليه ــي يُس ــال الت ــراكهم يف األعم وإش

مــن هــم مــزودي الخـدمـــة؟ 

مـا هـي آليـة تسجيـل مـزودي الخدمـة؟ 

●   المحـاسـب القــانـونـي

تنقسم عملية التسجيل إىل مرحلتين:

يف المرحلـــة األوىل، ســـيطلب منـــك الحـــد األدنـــى مـــن البيانـــات المطلوبـــة للتســـجيل وذلـــك لتســـهيل العمليـــة وإنشـــاء الحســـاب، وإمكانيـــة حفـــظ 

المعلومـــات وإكمالهـــا يف وقـــٍت آخـــر.

●     الحــارس القضــائي

●     الخــازن القضــائي●     المحــامـي

●     وكيــل البيــع ●    المقـّيــِم

●     المستشــار اإلداري●     المـهـنــدس
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المرحلــة األوىل مـــن الـتـسـجـيــل

قم بتحديد مكان المنشأة )داخل المملكة العربية السعودية - خارج المملكة العربية السعودية(

ومن ثم، قم بتعبئة بيانات تسجيل الدخول، والتي ستستخدمها الحًقا لتسجيل دخولك إىل الحساب.

قم بإدخال المعلومات التعريفية الخاصة بالمنشأة: 

سيصلك رمز التفعيل عى البريد اإللكتروني ورقم الجوال المسجل يف الحساب. 

اسم المنشأة 	 
رقم المنشأة )الرقم المميز للمنشأة الذي يبدأ بـ 700(	 
مجال العمل األساسي المنشأة	 

قم بإدخال رمز التفعيل الذي سيصلك عىل البريد اإللكتروني ورقم الجوال المسجل يف الحساب.	 

اآلن، تمـــت المرحلـــة األوىل مـــن تســـجيلك يف مـــزودي الخدمـــة لـــدى إنفـــاذ، وســـتنتقل إىل المرحلـــة الثانيـــة، وهـــي المرحلـــة التـــي 
ســـتكمل فيهـــا المعلومـــات الخاصـــة بمـــزودي الخدمـــة، والتـــي ســـتكون فاعلـــة يف عمليـــة تصنيـــف مركـــز إنفـــاذ للمنشـــآت.

أضف اسم المستخدم لحساب المنشأة )اسم المستخدم هو رقم المنشأة الذي قمت بإدخاله مسبًقا.(	 
أضف كلمة المرور، والتي تحتوي عىل: 8 خانات فأكثر منها: أحرف وأرقام، حرف واحد كبير عىل األقل، رقم واحد عىل األقل، رمز 	 

واحد عىل األقل مثل: )_،*،@،/...(.
قم بتأكيد كلمة المرور بإدخاله مرة أخرى.	 
أدخل البريد اإللكتروني.	 
أدخل رقم الجوال الخاص بك.	 
قم بقراءة الشروط واألحكام، ثم قم بالموافقة عليها حتى يتم إكمال إنشاء حسابك.	 
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المرحلــة الثــانيــة مـــن الـتـسـجـيــل

سيطلب منك النظام تسجيل الدخول إىل منصة مزودي الخدمة الستكمال عملية التسجيل.

بعد ذلك، سيطلب منك النظام إكمال ملفك الشخصي وبقية تفاصيل المنشأة. 

ســـيتم إرســـال رمـــز التحقـــق عـــى رقـــم الجـــوال والبريـــد اإللكترونـــي المســـجل يف الحســـاب، قـــم بإدخـــال الرمـــز ليتـــم 

ــاح. ــول بنجـ ــجيل الدخـ ــق وتسـ التحقـ

قم بإدخال المعلومات التعريفية الخاصة بالمنشأة: 

ـــة 	  ـــارج المملك ـــن خ ـــة م ـــزود خدم ـــعودية - م ـــة الس ـــة العربي ـــل المملك ـــن داخ ـــة م ـــزود خدم ـــول )م ـــجيل الدخ ـــوع تس ـــد ن ـــم بتحدي ق
ـــي: ـــال التال ـــم بإدخ ـــك ق ـــد ذل ـــعودية(، بع ـــة الس العربي

اسم المستخدم )رقم المنشأة(	 
 كلمة المرور	 

 اسم المنشأة 
 مجال العمل األساسي للمنشأة 	 
 مجال العمل الفرعي للمنشأة 	 
 نشاط المنشأة )يحدد النشاط بحسب نوع مزود الخدمة(	 
 رقم المنشأة )رقم المنشأة هو الرقم المسجل لدى الجهات الرسمية، والذي يبدأ بـ 700( 	 

مثال: 
 اسم المنشأة: شركة الهندسة	 
 مجال العمل األساسي للمنشأة: االستشارات الهندسية	 
 مجال العمل الفرعي للمنشأة: الهندسة المعمارية	 
 النشاط الهندسي: 	 
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بعد ذلك، ستنتقل لبيانات السجل التجاري للمنشأة الُمدخلة بياناتها*، وهي كالتالي:

بعـــد ذلـــك، ســـتقوم بإدخـــال بيانـــات ترخيـــص العمـــل، وهـــي البيانـــات الخاصـــة بترخيـــص مزاولـــة المهنـــة التـــي ُمنحـــت 

للمنشـــأة مـــن قبـــل أحـــد الهيئـــات الفنّيـــة، وهـــي كالتالـــي: 

 رقم السجل التجاري للمنشأة 	 
 تاريخ إصدار السجل التجاري	 
 تاريخ انتهاء السجل التجاري**	 
 صورة من السجل التجاري للمنشأة	 

*يطلب النظام بيانات السجل التجاري لفئات معينة من مزودي الخدمة. 
**سيتحقق النظام من سريان السجل التجاري المدخلة بياناته عبر الربط مع أنظمة وزارة التجارة

قبل االنتقال إىل الخانات المطلوبة األخرى.

رقم الترخيص	 
تاريخ إصدار الترخيص	 
تاريخ انتهاء الترخيص	 
صورة من ترخيص العمل	 

ستنتقل اآلن إىل الخانة الخاصة بموظفي المنشأة.

بعد ذلك، ستنتقل إىل معلومات الحساب المصرفي الذي ستتم عليه الحواالت المالية:

ــة  ــأة بممارسـ ــموح للمنشـ ــي أو اإلداري المسـ ــاق الجغرافـ ــا النطـ ــتدخل فيهـ ــة، والتـــي سـ ــة التغطيـ ــتنتقل اآلن إىل خانـ سـ

نشـــاطاتها فيـــه حـــول المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

قم بنقر »التالي« لتنتقل إىل صفحة خبرات المنشأة، وسيتم تعبئتها بالتالي: 

قم بإدخال عدد الموظفين المعتمدين يف المنشأة )من قبل الهيئات الفنّية التابعة لفئة مزود الخدمة(.	 

قم بإدخال رقم اآليبان الخاص بالحساب المصرفي للمنشأة.	 

قم بإدخال مجال التغطية للمنشأة المسجلة حسب الخيارات المحددة يف المنصة.	 

قم بتحديد عدد سنوات خبرة المنشأة يف الخدمة المقدمة حسب الخيارات المتاحة يف المنصة: 
أقل من 4 سنوات	 
من 4 إىل 9 سنوات	 
من 10 إىل 15 سنة	 
أكثر من 16 سنة	 
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ستنتقل بعد ذلك إىل بيانات المشاريع، والتي تتضمن التالي: 

ــاص،  ــي أو الخـ ــاع الحكومـ ــاريع القطـ ــد مشـ ــنوات، عـــى صعيـ ــر خمـــس سـ ــأة خـــالل آخـ ــا المنشـ ــي نفذتهـ ــاريع التـ ــدد المشـ ○    عـ
ــة: ــة يف المنصـ ــارات المتاحـ ــب الخيـ ــذة حسـ ــاريع المنفـ ــدد المشـ ــد عـ ــتقوم بتحديـ وسـ

من 0 إىل 5 مشاريع 	 
من 6 إىل 10 مشاريع	 
أكثر من 10 مشاريع	 

○   المعلومات الخاصة بالمشاريع المنفذة سابًقا. عند النقر عى »إضافة مشروع جديد«، ستقوم بإدخال التالي: 

اسم المشروع	 
اسم العميل	 
حالة المشروع	 
تاريخ بداية المشروع	 
وصف المشروع	 
رفع الملفات الخاصة بالمشروع	 

ـــة  ـــق »إضاف ـــن طري ـــا ع ـــم برفعه ـــل، ق ـــهادة تأهي ـــك ش ـــأة تمل ـــت المنش ـــال كان ـــذة. يف ح ـــاريع المنف ـــام المش ـــاز وإتم ـــهادات إنج ○   ش
ـــة: ـــة التالي ـــات المطلوب ـــب المعلوم ـــل« حس ـــهادة تأهي ش

اسم الشهادة 	 
المصدر	 
صورة من شهادة التأهيل	 

بعـــد اكتمـــال البيانـــات انقـــر عـــى التالـــي، لتنتقـــل إىل صفحـــة منســـوبي المنشـــأة، والتـــي ســـتمكنك مـــن إضافـــة الـــكادر 

الوظيفـــي، حيـــث ســـتقوم بإدخـــال البيانـــات التاليـــة:

بعد ذلك، انقر عى »التالي« لتنتقل إىل صفحة القدرة المالية للمنشأة، حيث ستقوم بإدخال البيانات التالية:

 قم بإدخال عدد الموظفين المعتمدين.	 
 قم بتحميل نموذج منسوبي المنشأة، ثم رفع الملف بعد تعبئة بيانات الكادر الوظيفي.	 
إن أردت إضافـــة منســـوبي المنشـــأة كلٌّ عـــىل حـــدة، يمكنـــك تخطـــي الخطـــوة الســـابقة والنقـــر عـــىل »إضافـــة منســـوبي المنشـــأة 	 

ـــة:  ـــات التالي كلٌّ عـــىل حـــدة«، وســـتقوم بإدخـــال البيان

اسم الموظف   -
رقم الهوية  -

المستوى الوظيفي  -
رقم العضوية  -

صورة بطاقة العضوية  -

○  *صورة صفحة القدرة المالية للمنشأة*

○   األرباح*، حسب الخيارات المتاحة يف المنصة: 

أقل من مليون	 
من 1 إىل 5 ماليين	 
أكثر من 5 ماليين	 

*تساعد معرفة األرباح يف تحديد القيمة السوقية للمنشأة.

○   أنظمـــة المحاســـبة والتقاريـــر، وهـــي األنظمـــة التـــي تتبعهـــا المنشـــأة يف إدارة العمليـــات الماليـــة وإصـــدار التقاريـــر، حســـب  
ــة:  ــة يف المنصـ ــارات المتاحـ الخيـ

غير مركزية	 
نظام محاسبي وإدارة تقارير	 
نظام محاسبي متكامل ومربوط باألنظمة	 

○  أنظمـــة المشـــاريع والمشـــتريات، وهـــي األنظمـــة التـــي تتبعهـــا المنشـــأة يف إدارة المشـــاريع والمشـــتريات، حســـب الخيـــارات 
المتاحـــة يف المنصـــة: 

غير مركزية	 
نظام عقود ومشتريات	 
نظام عقود ومشتريات متكامل ومرتبط باألنظمة	 

○   شهادة سمة التي يستخدمها قطاع األعمال الستكمال متطلبات األعمال والدخول يف منافسات المشاريع الحكومية: 
متوسط	 
فوق المتوسط	 
عالي	 

○   إرفاق صورة من شهادة سمة

○   ملفات القوائم المالية المدققة والمعتمدة الخاصة بالمنشأة آلخر ثالث سنوات.
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 بعد النقر عى »التالي«، ستنتقل إىل صفحة مدير حساب المنشأة، والتي ستقوم من خاللها بإدخال التالي:

ـــم  ـــي ورق ـــد اإللكترون ـــى البري ـــالة ع ـــتصلك رس ـــك، س ـــد ذل ـــأة. بع ـــات المنش ـــة معلوم ـــل كاف ـــال« لتكتم ـــى »إدخ ـــر ع ـــم انق ث

ـــة. ـــجيل يف المنص ـــة التس ـــال مرحل ـــن إكم ـــجل ع ـــوال المس الج

بعـــد النقـــر عـــى التالـــي، ســـتنتقل إىل صفحـــة معلومـــات اتصـــال المنشـــأة، والتـــي ســـتقوم مـــن خاللهـــا بإدخـــال المعلومـــات 

األساســـية للتواصـــل مـــع المنشـــأة:

المعلومات األساسية للشخص المخول بالدخول وإدارة حساب المنشأة عىل منصة إنفاذ.	 

○    البريد اإللكتروني
○   رقم هاتف المنشأة

○   عنوان المنشأة الوطني، والذي يتضمن:
المنطقة اإلدارية	 
المدينة	 
الحي	 
الشارع	 
رقم المبنى	 
الرمز البريدي 	 
الرقم اإلضافي 	 
رقم الوحدة	 

○   الملف التعريفي للمنشأة.

المعلومـات المـطلوبــة مـن مـزودي الخــدمــة

يف هذا القسم ستجد المعلومات المطلوبة من جميع مزودي الخدمة للتسجيل لدى مركز اإلسناد والتصفية: 

المـهنــدس

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز:
https://infath.sa

المقيم | المحاسب القانوني
وكيـل البيـع  |  الحـارس القضـائي | 

الخازن القضـائي  |  المستشـار اإلداري

المعلومات المطلوبة:

رقم المنشأة )الرقم المميز	 
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شهادة سمة	 
القوائم المالية المدققة والمعتمدة 	 
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