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 ؟ (IBAN) ما هو رقم الحساب المصرفي الدولي

 

هو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية في جميع انحاء العالم يتم التعامل به من اجل اجراء 

 .او الدولية بدقة أعلى او استالم التحويالت المالية المحلية

 

 المصرفي؟ورقم الحساب  (IBAN) الفرق بين رقم الحساب المصرفي الدولي

 

ويمكنك من خالله إرسال واستقبال رقم الحساب المصرفي هو رقم الحساب الذي تحصل عليه عند إنشاء الحساب، 

فهو شكل الكتروني اخر لرقم الحساب  (IBAN) أما رقم الحساب المصرفي الدوليوالدولية،  المحلية التحويالت

 .المحلية والدولية بسهولة وسرعة دون أخطاء التحويالتالمصرفي لكي تتمكن من إرسال واستقبال 

 

 مصر؟المستخدم في   (IBAN) الدولي المصرفي الحساب رقم مكونات

 

 :وسيتضمن رقم 29 من مكون مصر في المستخدم الدولي المصرفي الحساب

  حرفين: الدولةكود (EG) 

  :رقمان( الذي يختلف من حساب إلى آخررمز التحقق( 

 البنك رقم 

 رقم الفرع 

  للعميلرقم الحساب المصرفي األساسي 

 

****************  0000  0002  **  EG 
 كود الدولة  رمز التحقق  رقم البنك  رقم الفرع  رقم الحساب

 

يحتاجها البنك الذي  التييضم كل التفاصيل الضرورية  لمصر (IBAN) ي الحساب المصرفي الدولوبالتالي فإن رقم 

م الفرع الخاص بالحساب باإلضافة إلى رق/البنك /دولة الحساب ) يرسل الحوالة البنكية أو البنك المستلم لهذه الحوالة

 .وبدون أخطاء بالتالي ضمان وصول الدفعات المالية إلى المستفيد تلقائيا  و (حساب المستفيد

 

 ؟ (IBAN) ما هي انواع العمليات التي تتطلب رقم الحساب المصرفي الدولي

 

 استقبال أي تحويالت مالية من أي حساب مصرفي داخل أو خارج مصر  

 إرسال أي تحويالت إلى حساب مصرفي داخل أو خارج مصر  

 

 الخاص بي؟   (IBAN)كيف يمكنني معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي

 

 :قنوات التاليةالخالل الخاص بك من  (IBAN) رقم الحساب المصرفي الدولييمكنك معرفة 

  فرع أقربزيارة 

 زيارة الموقع اإللكتروني 

 19888الخدمة الصوتية عند االتصال ب 

 كشف الحساب الخاص بكم 

 ـخدمة ال WhatsApp 

 

 هل سيصبح رقم حسابي الشخصي الحالي غير ساري؟
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 (IBAN) الخاص بك ساري بدون أي تغيير. اما رقم الحساب المصرفي الدوليسيظل رقم الحساب الشخصي الحالي 

هو يعد صياغة جديدة لرقم الحساب القائم حيث سيتم استخدامه في استقبال أو إرسال التحويالت المالية من داخل أو 

 .خارج مصر

 

 

 للدفع داخل مصر؟ الدوليمتى يمكنني بدء استخدام رقم الحساب المصرفي 

 

 متاحة حاليا ببنك مصر على ان يكون البنك المحول منه قد اتم متطلبات تقديم الخدمة لديهالخدمة 

 

 لكل حساب املكه؟ دوليهل سيتم الحصول على رقم حساب مصرفي 

 

مع كل  IBAN رقم بإنشاءلكل حساب قائم لكل عميل، كما يقوم  IBAN رقم بإنشاء تلقائينعم، حيث يقوم البنك بشكل 

 يقوم العميل بفتحهحساب جديد 

 

 محل رقم حساب المستفيد عند اجراء عملية دفع؟ الدوليهل يحل رقم الحساب المصرفي 

 

الدقة، السهولة، السرعة، إضافة الى تقليل فرص حدوث أخطاء وتقليل  األمان،نعم، وذلك لتحقيق عدة مزايا منها 

 العمليات اليدوية

 

 استخدم رقم الحساب المصرفي الدولى؟يتم لم  إذاهل سيتم رفض اجراء عمليات الدفع 

 

ولن يتم إيقاف  IBANحتى االن يتم قبول جميع التحويالت الداخلية والخارجية باستخدام وسائل التحويل السارية وال 

 وسيلة متاحة اال في حالة ورود تعليمات من البنك المركزي بأيةالتعامل 

 

 

 


