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 ١٨٩/٢٠٢٠٠١٠ت.ع.م/ :الرقم

 م ١٨/١٠/٢٠٢٠التار�خ: 

 

�عميم خطة إحالل  : املوضوع

) ٧الرقم املوحد املبتدئ بالرقم (

 محل رقم ال�جل التجاري 

 ا�ح��م                                                                                                                               لتنفيذيا سعادة الرئيس

 ا�ح��م                                                                                                                                              مسؤول االل��ام 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،

 

 إ�� �عميم املؤسسة رقم             
ً
ه، �شأن اعتماد ال��قيم ١١/٠٢/١٤٤٢وتار�خ  )٤٢٠٠٧٢٩٠(إشارة

الصادر من مركز املعلومات الوط�ي، ليكون الرقم املوحد للمنشآت غ�� ا�حكومية ) ٧املبتدئ بالرقم (

 (مرفق).

ولدعم سرعة التطبيق الفعال، ونظرا ا�� أن عمليات االستعالم واالفصاح والتعامل والتنفيذ             

الشر�ات وغ��ه سوف تكون من جميع ا�جهات ا�حكومية بموجب الرقم املوحد، فإنھ يتع�ن ع�� �افة 

 م اتخاذ اآل�ي:٢٢/١٠/٢٠٢٠العاملة �� قطاع التأم�ن قبل ��اية عمل يوم 

 

 (شر�ات ومؤسسات  -١
ً
 دقيقا

ً
حصر جميع العمالء ا�حالي�ن من املنشآت غ�� ا�حكومية، حصرا

 وكيانات أخرى مثل ا�حام�ن وغ��هم).

قم ال�جل التجاري إعداد متطلبات االحالل �� النظم االلية الالزمة لر�ط الرقم املوحد بر  -٢

 م��ابطت�ن) ل�ل عميل. -خانت�ن  –(ايقونت�ن 

ا�حصول ع�� الرقم املوحد ل�ل عميل من العمالء وشر�اء العمل إما من خالل شركة (ثقة)  -٣

بحيث يتم تزو�دها بأرقام ال�جالت التجار�ة ال�ي تم حصرها ليتم ا�حصول من خاللها ع�� 

و�مكن التنسيق �� هذا الشأن مع األستاذ/ سعد الرقم املوحد املقابل ل�ل �جل تجاري. 

)، أو من أي ٠٥٥٨٨٨٨١٨٩املزروع (مدير مقدمي حلول األعمال �� الشركة ع�� ا�جوال رقم 

 مصدر الك��و�ي موثوق أخر يمكن من ا�حصول ع�� الرقم املوحد.

تم  �عد ا�حصول ع�� الرقم املوحد املقابل ل�ل �جل تجاري، يجب احاللھ �� ا�خانة ال�ي -٤

ففي حال البحث واالستعالم عن ال�جل  ) أعاله. ٢استحدا��ا �� النظام اال�� بموجب البند (



التجاري يظهر معھ الرقم املوحد �� النظام اال�� مباشرة، وإذا تم البحث واالستعالم بموجب 

 الرقم املوحد يظهر معھ رقم ال�جل التجاري.

 حاجة ا�� التعديل ف��ا من عدمھ.مراجعة النظم الداخلية األخرى وتحديد مدى ا� -٥

 تقدير مدى ا�حاجة ا�� بيئة اختبار�ة قبل التطبيق ال�امل. -٦

التنسيق مع شر�اء العمل جميعا (مؤسسات مالية ، شر�ات معلومات ائتمانية، سداد، مدى،  -٧

 إيصال، مفوتر�ن، وغ��هم).

تال�� حدوث أي جوانب ونحيطكم بتقدير املؤسسة ملضاعفة ا�جهود �� ظل ضيق الوقت و          

 قصور واثار ع�� جودة األعمال.

 وتقبلوا تحياتنا،

اإلدارة العامة للرقابة ع�� التأم�ن

 
 


