ما هو  IBAN؟
هوالمصطلح العالمي الذي يطلق على رقم الحساب المصرفي الدولي .في دولة قطر ،يتألف الـ ( )IBANمن صيغة جديدة لرقم الحساب
مكونة من  92خانة رقمية تتضمن رقم الحساب المصرفي الحالي مرفقة ببعض المعلومات اإلضافية مثل رمز الدولة ،ورمز التعريف
المصرفي لصاحب الحساب وأرقام تدقيق الصالحية.
ما هي مميزات رقم الحساب المصرفي الدّولي ( )IBAN؟
إن الغرض األساسي من الـ( )IBANهو تسهيل إجراءات عمليات تحويل األموال بشكل أسرع وأكثر دقة عند القيام بعمليات السداد .كما إن
استخدام رقم الحساب المصرفي الدّولي سيساهم في ضمان الدقة أيضاً خالل عمليات السداد اإللكتروني ،والتي تمر عبر أنظمة الدفع
الخاصة للمصرف المركزي .
هل يتم استبدال رقم حسابي بـ IBAN؟
ال ،فهو ببساطة حساب تعريفي إضافي موحد دولياً لحسابك المصرفي.
متى سيتم العمل بـ  IBAN؟
قام المصرف المركزي بتوجيه أوامر رسمية حول بدء إجراءات العمل اعتبارًا من الربع األول من العام  ،9102وبذلك يتوجب على
البنوك العاملة في الدولة قبول و تطبيق قوانين الدفع عبر  .IBANلذلك ،يتوجب عليك كمستخدم إعطاء رقم حساب لكل التعامالت عند
إجراء عمليات الدفع من حسابك الخاص أو استالم تحصيالت مالية من خالله ،ابتدا ًء من التاريخ العمل بالـ .IBAN
ما هي أنواع التحويالت المالية التي تطلب استخدام ال  IBAN؟
 التحويالت المالية التي تجرى بين حسابك وبين حسابات المستفيدين في البنوك األخرى العاملة في دولة قطر.
 التحويالت المالية التي تجرى بين حسابك و حسابات المستفيدين في البنوك العاملة بالدول األخرى المطبقة للـ .IBAN
هل سأحتاج إلى رقم الحساب المصرفي الدّولي  IBANالخاص بي ورقم الحساب المصرفي الدّولي للمستفيد عند إجراء التحويالت
المالية؟
نعم ستحتاج إلى ذلك باستثناء إذا كان الحساب المستفيد في إحدى بنوك الدول الغير مطبقة للـ IBAN
عند استالم التحويالت المالية ،هل سأحتاج إلى الـ  IBANالخاص بي و ال  IBANالخاص بالطرف المرسِل للتحويل المالي؟
يتوجب على الطرف الذي يقوم بتحويل األموال إليك إعطاء الـ  IBANالخاص بك إلى البنك الذي سيتم التحويل عن طريقه .ولتسهيل هذا
اإلجراء ،يرجى التأكد من أن الطرف المرسل على معرفة بالـ IBANالخاص بك.
ما هي الصيغة التي يجب أن يظهر بها رقم الحساب الدولي  IBANعند كتابته أو طباعته؟
عند طباعة رمز أو كتابته على الورقة ،ينبغي أن يكون مكتوبًا من اليسار إلى اليمين ضمن مجاميع تحتوي كل منها على أربع خانات حيث
يفصل بين كل مجموعة وأخرى فراغ واحد كما هو مبين في المثال التالي:
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ما هي الصيغة اإللكترونية لـرقم الحساب الدولي  IBAN؟
عند طباعة رقم الحساب الدّولي  IBANإلكترونياً ،ينبغي أن يكون مكتوبًا من اليسار إلى اليمين من دون فراغات كما هو مبين في المثال
التالي:

هل سيكون للـ  IBANأي تأثير على أوامر الدفع الدائمة ؟
إذا كان لديك تعليمات مستديمة للقيام بتحويل دفعات من حسابك الخاص إلى الحساب المستفيد التابع ألحد المصارف العاملة بدولة
قطر ،ستحتاج إلى القيام بتعديل نفس اإلجراء من خالل تزويد الـ  IBANللحساب المستفيد .بالمقابل ،إذا كنت الطرف المستلم إلحدى
إجراءات التعليمات المستديمة من أي من البنوك العاملة بقطر ،يرجى إعالم الطرف الذي يقوم بالتحويل بالـ  IBANالخاص بك.
كي يمكنني الحصول على رقم الحساب الدّولي  IBAN؟
قريباً ،سوف تتلقى مجموعة من الوسائل التسويقية من البنك ،يتم من خالله إرشادك بخصوص ما يتعلق بـ  IBANلحساباتك
المصرفية لدينا .يمكنك التحقق من الـ  IBANالخاص بك بطرق بديلة عبر الموقع االلكتروني للبنك أو كشف الحساب الخاص بك.
يمكنك أيضًا زيارة أي من فروع البنك األهلي ،وسنقوم بمساعدتك بكل سرور .في حالة عدم استالمك لـ  IBANالخاص بك بحلول 0
يناير  ،9102يمكنك أيضًا االتصال بمركز االتصال الخاص بنا على الهاتف رقم .2119999
هل رقم الحساب الدّولي  IBANمطلوب عند الدّفع ببطاقة االئتمان عن طريق بنك آخر؟
ليس بالمطلب األساسي أو الضرورة استخدام الـ  IBANعند القيام بالدفع عن طريق بطاقة االئتمان.
ماذا لو لم يتم ذكر الـ  IBANمن قبل المرِسل منه؟ هل يتم إيداع التحويل في حسابي؟
في حالة عدم استخدام الـ  ، IBANفسوف تتأثر عمليات التحويل من /إلى حسابك وقد تتعرض لإللغاء و/أو التأخير في حالة التحويل
داخل الدولة مع العلم بأنه سيتم استقطاع رسوم إضافيّة وفقًا لما يضعه المصرف المركزي من تشريعات من حين آلخر.
راتبي الشهري محول آليًا لحسابي البنكي كل شهر .هل يمكن للشركة تحويل راتبي بدون استخدام رقم الـ  IBANالخاص برقم
حسابي ؟
يجب على جميع العمالء المحولة رواتبهم تزويد صاحب العمل برقم الـ  IBANالخاص بحساباتهم المحولة إليها رواتبهم.

