ح�ســـاب الآيبــــــان IBAN
رقم احل�ساب امل�صريف الدويل

اعتبــارا من  1ينايــــر 2011

جلميـع حتويــالتــك املاليــة داخلية �أو خارجية
با�ستثناء التحويالت الدولية
�إىل الدول التي ال تعتمد رقم IBAN

www.kib.com.kw | 1 866 866

نظام ( )IBANيف الكويت:
قام بنك الكويت املركزي بطرح نظام ( IBANرقم احل�ساب
امل�صريف الدويل) وذلك لو�ضع معايري ت�ضمن التعرف على
احل�سابات امل�صرفية لدى جميع البنوك يف الكويت.
ب�صفتك عمي ًال لدى بنك الكويت الدويل كيف ميكنك
احل�صول على رقم  IBANاخلا�ص بك؟
ميكنك احل�صول على رقم ( )IBANاخلا�ص بك بالطرق
التالية:
< االت�صال على الدويل وياك 1 866 866
< عن طريق الأوراق اخلا�صة يف فتح احل�ساب
< �أو عرب خدمة الدويل �أون الين www.kib.com.kw
< زيارة �أحد فروعنا
�إ�ضافة �إىل ذلك �سيظهر رقم ( )IBANعلى ك�شوفات ح�ساباتكم
املر�سلة �إليكم كعمالء لبنك الكويت الدويل.

كيف ي�ساعدك IBAN؟

ي�ساعد الرقم امل�صريف العاملي ( )IBANعلى ت�سهيل �إجراء
عمليات الدفع املحلية وعمليات التحويل الدولية ب�شكل �آيل كما
يتيح للبنوك تنفيذ هذه العمليات دون ت�أخري �أو �أخطاء.

متى حتتاج �إىل ا�ستخدام رقم IBAN؟

يف حال رغبة العميل يف �إجراء عملية دفع م�صرفية ،يحتاج العميل
�إىل و�ضع رقم ( )IBANامل�ستفيد بنف�س الطريقة التي كان يقوم
بها العميل عندما كان ي�ضع رقم ح�ساب امل�ستفيد �سابقا .لذا يجب
طلب رقم ( )IBANاجلهة امل�ستفيدة من عملية الدفع اخلا�ص
بهم حني احلاجة �إليه ،وينبغي و�ضع ( )IBANيف جميع تعليمات
ال�سداد اخلا�صة بك.
يجب عليك تقدمي رقم ( )IBANاخلا�ص بك يف كل فواتريك وطلبات
الدفع التي جتريها .ويجب �أن يقوم جميع �شركائك وامل�ستفيدين من
حتويالتك ودفعاتك بتقدمي �أرقام ح�ساباتهم ( )IBANعند تقدمي
بياناتهم امل�صرفية التي عادة ما يزودون البنوك بها.
يجب تقدمي رقم ( )IBANلأية جهة �سواء حكومية �أو �شركة �أفراد
للقيام بتحويالت مالية �إىل ح�سابك داخل دولة الكويت.

معلومات حول :IBAN
< رقم ( )IBANهو لي�س رقم ح�ساب جديد.
< رقم ح�سابك املوجود حاليا �سيبقى كما هو دون تغيري.
< �سيتم �إ�ضافة �أرقام و�أحرف �أمام �أرقام احل�سابات امل�صرفية
احلالية.
< �سيعرف بـ ( )IBANالبنك الأ�صلي وح�ساب العميل بالإ�ضافة
�إىل حروف و�أرقام م�ضافة.
< ( )IBANيف الكويت يتبع نف�س املعايري العاملية التي �أ�س�ستها
منظمة املقايي�س الدولية .ISO

�شكل الرقم :IBAN

يتكون رقم ( )IBANلدولة الكويت من عدد ثابت من اخلانات
يبلغ  30خانة.
يت�ضمن رقم ( )IBANخانات �إ�ضافية يتم و�ضعها �أمام رقم
احل�ساب احلايل املوجود يف البنك �صاحب احل�ساب.
ونو�ضح �أدناه كيفية ت�شكيل رقم ( )IBANاجلديد كما �سيظهر
لدى العميل:
KW81KWIB0000000000012345678901

KWIB 0000000000 012345678901
رقم ح�سابك املحلي

�أ�صفار م�ضافة

رمز
البنك

81

KW

رمز رمز
التدقيق الدولة

< (رمز الدولة) يتيح التعرف على الدولة التي �صدر منها
رقم(. )IBAN
< (رمز التدقيق) ي�ساعد على القيام بعمليات التحقق الإلكرتونية
من �صالحية رقم(. )IBAN
< (رمز البنك) يحدد البنك الذي فيه احل�ساب امل�صريف .
< (رقم احل�ساب الأ�سا�سي) هو نف�س رقم احل�ساب الأ�صلي
للعميل م�سبوق ًا ب�أ�صفار لتكملة الطول املطلوب لرقم
احل�ساب.

طريقة ا�ستخدام رقم(:)IBAN
�أعد بنك الكويت الدويل �آلية تت�ضمن �إدخال رقم ( )IBANعند
قيام العميل بطلب حتويل دفعات مالية عن طريق البنك.
لأوامر الدفع املر�سلة عن طريق القنوات االلكرتونية:

يجب �إدخال رقم ( )IBANكامال بدون فراغات بني الأرقام
واحلروف
مثال:
KW81KWIB0000000000012345678901

لأوامر التحويل املايل التي يتم �إعدادها ورقيا ،يجب طباعة
رقم (� )IBANأو �إدخاله يف جمموعات مكونة من �أربع �أرقام وكل
جمموعة تنف�صل عن الأخرى بفراغ واحد (م�سافة خانة واحدة
فارغة) .يتيح هذا الأ�سلوب التعرف الفوري على الرقم بالعني
املجردة وي�ساعد على �إدخال البيانات بطريقة �سل�سة خالية من
الأخطاء.
مثال:
KW81 KWIB 0000 0000 0001 2345 6789 01
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