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 المقدمة

فقاد تام درا اة في إطار حرص بنك الكويت المركزي الدائم على تطوير العمل بالجهااز المصارفي  

منهااا فااي عمليااة  لال ااتفاد  (اآليبااان) الاادوليرقاام الح اااا المصاارفي لتجااارا العالميااة فااي تطبياا  ا

وبنااًء علاى  وبناًء عليه وبعاد التن اي  مال البناوك العاملاة فاي دولاة الكويات التطبي  بدولة الكويت. 

 2/9/2010( الصاااادر بتااااري  89/367/2010قااارار مجلاااة ادار  بناااك الكويااات المركااازي رقااام )

ل الدولي لآليبان بناًء تم ت جيل هيكلة اآليبان لدولة الكويت في ال ج نظام اآليبان فقد الخاص بتطبي 

 . 2011على طلا بنك الكويت المركزي  وذلك للعمل به اعتباراً من األول من يناير 

ات تحدياد األدوار لجميال األطاراف المتعلقاة بعملياواآليباان  بالتعرياف هذا الدليل هاو  من الهدفان 

العاملااة فااي دولااة لبنااوك   عمااالء افااي دولااة الكوياات: البنااوك اآليبااان تطبياا التحااويالت الماليااة عنااد 

  .العاملة في دولة الكويت  المتعاملون مل عمالء البنوك الكويت

 

 لقد تم تق يم هذا الدليل إلى أق ام رئي ية هي كالتالي:

 .اآليبان معلومات عامة عن -1

 ( في دولة الكويت.الدوليهيكلة اآليبان )رقم الح اا المصرفي  -2

 .أدوار األطراف المتعلقة بعملية التطبي  -3
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 معلومات عامة عن اآليبان (1

 اآليبان؟ وهما 

ح اااا الرقم صاايا ة لااو ( هااIBAN – International Bank Account Number)اآليبااان 

تام ا اتحداه هاذل النمطياة لتاري ت اهيل  .عالمية لترقيم ح ابات البنوكالنمطية مصرفي ح ا الال

ً الدفعات المالية   . عالميا

( ياتم تقاديمها ISO 13616 IBAN Standardان المتوافقاة مال )اآليبا هيكلاةعلى الصاعيد الاوطني  

وقد تم  .للدولةالى  لطة الت جيل لآليبان حصرياً من "جهاز المعايير الوطني" أو "البنك المركزي" 

ت جيل هيكلة اآليبان لدولة الكويت في ال جل الدولي لآليبان بناًء على طلا بناك الكويات المركازي 

 .2011اً من األول من يناير للعمل به اعتباروذلك 

ألرقاام الح اابات تتنامن رقام الح ااا هو صيا ة جدياد   (اآليبان) رقم الح اا المصرفي الدولي

 المصادرالحالي منافاً اليه الى الي ار خانات أخرى رقمياة وأبجدياة تادل علاى رماز الدولاة والبناك 

 للح اا وخانتي التدقي . 

ي  ايددي الاى ت اريل وت اهيل حركاة تادف  الحاواالت باين ان تطبي  رقم الح اا المصرفي الدول

 البنوك با تخدام األنظمة اآللية. وفيما يلي الحواالت المشمولة:

  العاملة في دولة الكويتالحواالت بين البنوك. 

 البنوك العاملة الم تفيدين لدى الكويت الى ح ابات  بنوك خارج دولة الحواالت الوارد  من

 الكويت.دولة في 

 الم تفيدين لدى البنوك الكويت الى ح ابات البنوك العاملة في دولة االت الصادر  من الحو

 دولة الكويت في الدول المطبقة لنظام اآليبان. خارج
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 اآليبان في الكويت هيكلة (2

  فقاد الكوياتدولاة ألرقام الح ابات لدى البناوك العاملاة فاي بنك الكويت المركزي بناًء على درا ة 

ويت المركزي بإعاداد الهيكلاة الخاصاة بارقم الح ااا المصارفي الادولي )اآليباان( لدولاة قام بنك الك

الكويت وتم مناقشة هيكلة اآليبان مل البناوك العاملاة فاي دولاة الكويات  ومان  ام طلاا بناك الكويات 

المركزي من  الطة ت اجيل اآليباان القياام بت اجيل هيكلاة اآليباان لدولاة الكويات فاي ال اجل الادولي 

  .2011بان وذلك للعمل بها اعتباراً من األول من يناير لآلي

 

 

Kuwait IBAN Format 

 

KW nn aaaa nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

    

ISO 3166-1 
Country Code 

Check digit calculated 
according to  

ISO/IEC 7064 (MOD97-10) 

SWIFT Bank 
code 

(22 digits account number) 
Currently used account number 

with leading zeros.  

Basic Bank Account Number (BBAN) 
 

 

 

مق مة  )أحرف وأرقام(خانة  30من ( لدولة الكويت اآليبانالح اا المصرفي الدولي )يتكون رقم 

 كالتالي: 

  :حرفين لرمز البلد‘KW’. 

  خانتين للتأكد من صحة اآليبان‘Check digit’ . 

 ا المصرفي األ ا يرقم الح ا (Basic Bank Account Number - BBAN لدولة )

 خانة مق مة كالتالي: 26الكويت يتكون من 

o ( خانات حرفية ت تخدم لرمز البنك4أربعة ) (SWIFT Bank Code) . 
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o 22  ( تم اال رقاام الح اااا المصاارفي الحااالي م اابوقاً فأو أحاارخانااة أبجديااة )أرقااام

كان رقم الح اا المصرفي ألحد البنوك في الكويات يتكاون مان  إذابأصفار. م ال: 

( صفراً قبال رقام 12عشر ) ا نيفيتم انافة  ’1234560101‘( خانات 10) عشر

 .01 5601 1234 0000 0000 0000 الح اا المصرفي الحالي كالتالي:

 

 اآليبان على الورق: كتابةطريقة 

كتابته من الشمال الى اليمين على شكل مجموعات كل  يتمعند طباعة اآليبان أو كتابته على الورق  

 ( خانات  ويفصل المجموعات م افة واحد  كما هو مبين في الم ال التالي:4منها يتكون من أربل )

KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01  

 

 :اليكترونيا  اآليبان  كتابةطريقة 

شمال الى اليمين بدون م افات كما هو مبين في الم ال عند كتابة اآليبان اليكترونياً  يتم كتابته من ال

 التالي: 

KW81CBKU0000000000001234560101 
 

 مسئوليات األطراف المتعلقة بتطبيق اآليبان في الكويت (3

 البنوك العاملة في الكويت (أ

  للح اا هو الجهة الوحيد  المخولة  المصدربناًء على المنهجية العالمية لآليبان فإن البنك

 اآليبان.  هيكلةأرقام ح ابات العمالء بناًء على  اربإصد

  اآليبان لدولة الكويت هيكلةلعمالء بناًء على اأرقام ح ابات  إلصدارتعديل النظم اآللية  

اآليباان لي ات بديلاة للح اابات الحالياة بال  هيكلاةمل العلم بأن أرقام الح ابات بناًء علاى 

 .بين البنوك )محلياً ودولياً(حواالت الوار ال جديد  ت تخدم ال تقبال  هيكلةهي 

 .تعديل النظم اآللية للتعرف على الحواالت الوارد  لعمالء البنك بناًء على رقم اآليبان 

 



 

 1/11/2015 7صفحة  1.1االصدار  – في دولة الكويت معلومات عن اآليبان وتطبيقه

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي 

 

  الصاادر  مان عماالء البناك للحاواالت  اآليباانتعديل النظم اآللية للتحق  من صحة أرقاام

يااتم رفااي الحوالااة  فااي حااال عاادم صااحة رقام اآليبااان خااارج دولااة الكويات.داخاال والاى 

 مباشر .

  الخاصاة بح ااباتهم )مان خاالل  اآليباانتوفير اآللية المنا بة لتزويد عمالء البناك بأرقاام

 موظفي خدمة العمالء أو من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية(.

 .تعديل النظم اآللية إلنافة رقم اآليبان على كشف الح اا للعميل 

   اآليبااان فااي دولااة الكوياات لعمااالء البنااك ماان خااالل عماال حمااالت توعيااة لشاار  تطبياا

الو ائل المختلفة م ل: الخدمات المصرفية االلكترونية  موقل البناك االلكتروناي  أجهاز  

 (.  ATMالصرف اآللي )

  تحق  النظم لديها يجا على البنوك العاملة في الكويت اتخاذ االجراءات الالزمة لنمان

 اآليبان المعرفة فاي هيكلةدر  منها والوارد  اليها ح ا من أرقام اآليبان للحواالت الصا

‘ISO 13616 IBAN Standard’. 

 عمالء البنوك العاملة في الكويت (ب

  الحصول على رقم اآليبان لح اا العميل من البنك. يمكن الحصول على رقم اآليبان من

لمصارفية ا تم ل: الخدمامن خالل و ائل االتصال المختلفة مل البنك كشف الح اا أو 

 (  االتصال الهاتفي  مراجعة الفرع. ATMااللكترونية  أجهز  الصرف اآللي )

 .ت ليم رقم اآليبان الى من ير ا بتحويل مبالغ الى ح اا العميل  

 من يرغب بتحويل مبالغ الى حسابات عمالء البنوك العاملة في الكويت (ت

  صاحا الح اامن  اآليبانالحصول على رقم. 

 ان الى بيانات التحويل.انافة رقم اآليب 
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