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 :عامةمعلومات 
 
 ........................................... )إسالمي /قليدي (ت :البنكنوع أ) (

 ..................................................... :ملقرتحالبنك ا اسمب) (

 .......................................................... :ج) اتريخ التقدمي(

 
 :* طلبال مقدمممثل 
  مقدم الطلب ممثل  اسم

  املسمى الوظيفي

  رقم البطاقة املدنية 

  لكرتوينالربيد اإل

  رقم اهلاتف/ النقال

 

 .التأسيس طالبمسؤول االتصال وممثل معلومات  *
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 رارــإق

 
 :ما يلي على ابطالعيأقر 

 
 .وتعديالتهملهنة املصرفية يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم ا 1968لسنة  32القانون رقم  -
 .والئحته التنفيذية اإلرهابيف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل  2013لسنة  106القانون رقم  -
 .والئحته التنفيذية يف شأن املعامالت اإللكرتونية 2014لسنة  20القانون رقم  -
 املالية والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق 2010لسنة  7القانون رقم  -

 .والقوانني املعدلة له
 .التنفيذيةوتعديالته والئحته  2016لسنة  1رقم قانون الشركات  -
 تعليمات بنك الكويت املركزي ذات الصلة وخاصة التعليمات الصادرة بشأن: -

o 15/9/2019بتاريخ  ةالصادر  الكويتية البنوك يف احلوكمة ونظم قواعد. 
o 20/9/2016الصادرة بتاريخ  اإلسالمية الكويتية البنوك يف رعيةالش الرقابة حوكمة. 
o 14/5/2019الصادرة بتاريخ  اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة تعليمات. 
o 17/2/2020بتاريخ  الصادرللقطاع املصريف  السيرباين ألمناالسرتاتيجي ل اإلطار. 

 
 الداعمة،مبا يف ذلك مجيع املستندات واملرفقات  هذا،مجيع املعلومات الواردة يف منوذج الطلب  كما أقر أبن

 وتتفق مع كافة القوانني والتعليمات والقواعد املعمول هبا يف دولة الكويت. صحيحةو  حقيقية
 

 :)أخرى صفوفميكن إضافة ( ** مقدم الطلبمعلومات وتوقيع 
 

سماال التوقيع  
  

  
  

  

   
 مي.رق بنك شخص (اعتباري / طبيعي) يرغب بتأسيسهو  مقدم الطلب: **
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 :منوذج الطلب األقسام التاليةيتضمن 
 

 اخلاصة ابملؤسسنيعلومات امل :القسم األول
 ع عقد التأسيس والنظام األساسيمشرو  :القسم الثاين

 البنك وخطته التنفيذية اسرتاتيجية عمل  :الثالثالقسم 
   املخاطر عمل إدارةإطار  :الرابعالقسم 
 خطة اخلروج :اخلامسالقسم 

 معلومات أخرى :القسم السادس
 
 قدمي الطلبت
 

بنك صص لذلك لدى املخ الربيد اإللكرتوينإىل جيب إرسال منوذج الطلب املكتمل واملستندات املطلوبة 
ولن يعتد ابلطلبات  ،وذلك من بريد إلكرتوين رمسي DigitalBanks@cbk.gov.kw :الكويت املركزي

 . ...وغريها Gmail، Yahooالواردة من بريد إلكرتوين عام مثل 

ساعدة يف استكمال الطلب ميكنكم التواصل من للم احلاجة، أو يف حال وجود أي استفسار او استيضاحو 
ما مل تستوِف  لن تكون مؤهلة للنظر فيهاو رفض الطلبات غري املكتملة، وف تُ سو  اإللكرتوين.الربيد  ذات خالل

 مجيع املستندات املطلوبة. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:DigitalBanks@cbk.gov.kw
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 بارينياالعت أو الطبيعيني، سواًء من األشخاص املعلومات اخلاصة ابملؤسسني األول:القسم 

 
استيفاء  جيبطبيعيني أو اعتباريني، فإنه  أشخاًصا سواًء كانوا املؤسسنيعند تقدمي طلب من قبل جمموعة من 

وذلك مبلء منوذج لكل شخص من  )حسب األحوال( (ب) من هذا القسمأو و/املعلومات املطلوبة يف (أ) 
 ة.ال تنوب بيا�ت أحد مقدمي الطلب عن البقي، و جمموعة مقدمي الطلب

 
 :)طبيعيال شخصال(الطلب  مقدمنبذة عن  أ.
 

واإلجراءات القانونية ، السرية الذاتيةتقدمي الشخص الطبيعي املتقدم بطلب أتسيس بنك رقمي جديد جيب على 
  وذلك على النحو التايل:

 

  السرية الذاتية: أوًال 
 

  سماال

  اتريخ امليالد

  اجلنسية

  رقم البطاقة املدنية

  العلمية املؤهالت 

  اخلربة العملية

  معلومات أخرى 

 
  ؟هافي وما منصبك اعمل هبا حاليً ؤسسة اليت تاملما  -

...........................................................................................................
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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، مؤسسة مصرفية أو مالية أو تقنيةشغل منصب عضو جملس إدارة أو منصب تنفيذي رئيسي يف ت هل -
 ؟ابة بنعم تذكر التفاصيل)(يف حالة اإلج حملية أو خارجية

  
 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

% فأكثر من أسهم رأس مال مؤسسات أو متتلك السيطرة على أي منها، سواء يف 20نسبة هل متتلك  -
  ؟الكويت أو يف اخلارج

 ال    ☐
 إرفاق نسخة من امليزانيات السنوية هلذه املؤسسات عن السنوات الثالث األخرية. يرجى  –نعم     ☐

 
 ..............................لف.................امل اسم

 

 

 
 )الطبيعي(الشخص اخلاصة مبقدم الطلب  اإلجراءات القانونية ا:اثنيً 

 
 
 

أو جنائي، أو إجراءات أتديبية،  إداريأو تعرض ألي حتقيق  ،حبكم �ائيمقدم الطلب إدانة هل متت  -
أو  ؟سواء يف دولة الكويت أو أي دولة أخرى ؤدي إىل مثل هذه اإلدانةيقد  ي إجراءأل خيضع حالًياأو 

 ضده؟عليه أي ديون قائمة (مستحقة وغري مدفوعة) أو أي أحكام قضائية 
 

 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
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 أو حملية مؤسسة يفمنصب عضو جملس إدارة أو منصب تنفيذي رئيسي  مقدم الطلب شغل هل -

  ؟(يف حالة اإلجابة بنعم تذكر التفاصيل) إفالسها؟ شهرأُ  أو تصفيتها مت خارجية،
 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

 
 

 )عتبارياال(الشخص الطلب  مقدمنبذة عن  -ب
 

، وهيكل املالكتقدمي نبذة موجزة عن أتسيس بنك رقمي جديد  طلبب املتقدم االعتباري الشخصجيب على 
 وذلك على النحو التايل: ابملالكاخلاصة  ليةاملا واملعلوماتالقانونية،  واإلجراءاتدارة، اإل، وجملس امللكية

 

 :التالية املعلومات - األقل على - تضمنت مقدم الطلبعن  ةتقدمي نظرة عامة وموجز : أوًال 
 

 .لعملاب ءبد اتريخ )1
 .نشاطال )2
 .مل فيهاعيالبلدان اليت  )3
 .األداء وحصة السوق (إن وجدت) يف كل بلد )4
 .متت يف السنوات العشر املاضيةللجهة ص األعمال تقلي أوأي عمليات اندماج أو استحواذ كربى  )5
 .البورصة واتريخ اإلدراج اسم، / خارج الكويت) (داخل يف البورصة املالكإدراج أسهم هل مت  )6

 

 ..............................لف.................امل اسم
 

 

 امللكيةهيكل : ااثنيً 
 

 ؟عضو يف جمموعة (ضمن شركة أم) "الطلب مقدم" هل -
 

 ال    ☐ 
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

...................................................................................................
...................................................................................................

................................................................................................... 
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صفوف ميكن إضافة ( باشرةاملرة وغري ملباشاامللكية  ونسبة الطلبملقدم  والزميلة التابعة الشركات حتديد -
 .)حبسب احلاجة

 

 

 نسبة ملكية  الزميلة الشركة  ملكية نسبة التابعة الشركة

    
    

 
 
 

املالية و  املصرفيةتقدمي اخلدمات  جماليف اليت تعمل  "الطلب"ملقدم الشركات التابعة والزميلة  حتديد -
 .)حبسب احلاجةفوف صميكن إضافة (للجدول التايل  اوفقً  ،والتقنية

 

 نوع الرتخيص املمنوح كيان ال اسم
سنة احلصول على 

 الرتخيص
 النشاط نوع

    
    

 

 ؟سواء كان هذا التحالف معلًنا أو غري معلن آخر وأي طرف املالكقائم بني حتالف  هل هناك -
 

 

 ال    ☐ 
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................... 

 
 

 

 :لطلبل قدمامل االعتباري الشخص جملس إدارة: ااثلثً 
 

ميكن ( .دارة)(مع اإلشارة إىل رئيس جملس اإل الطلب ملقدمتقدمي تفاصيل عن أعضاء جملس اإلدارة  -
 .)حبسب احلاجةصفوف إضافة 

 

  اجلنسية املنصب شغل اتريخ جملس اإلدارة  أعضاء
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 :)االعتبارينياألشخاص ( مبقدم الطلب اخلاصة يةالقانون اإلجراءات: ارابعً 
 

ي حكم أبلس إدارات اجملموعة اأطراف جمموعة مقدم الطلب أو أي أعضاء جمهل متت إدانة أي من  -
ؤدي يقد إجراء ي أل حالًيا خيضع، أو أو جنائي، أو إجراءات أتديبية إداريألي حتقيق  أو تعرض ،�ائي

 إىل مثل هذه اإلدانة؟
 

 

 ال    ☐ 
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 

 
يف أي دولة للتصفية أو أو زميلة)  بعةات ةشرك( صلة وأو أي كيان ذ ،"مقدم الطلب" سبق أن خضعهل  -

، أو حتت احلراسة القضائية أو الوصاية، أو تفاوض على تسوية مع دائنيه هعن التداول أو وضع مت إيقافه
  قضائية؟دفوعة) أو أي أحكام عليه أي ديون قائمة (مستحقة وغري م

 

 ال    ☐ 
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................... 

 

) والزميلة التابعة الشركات( الصلة ذات شركاته علىأو  "الطلب"مقدم على عمليات  قيود ترضفُ هل  -
 اخلارج؟سواء يف الكويت أو يف  رقابيةمن قبل سلطة 

 

 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 

 
 
 
 



9 
 

 
 سلطة) بطلب إىل والزميلة التابعة الشركات( الصلة ذات الشركاتأو أي من  لبالطمقدم  قدمتهل  -

أي من مت رفضه من قبل  أو ،إلجراء خدمات مالية اخلارج،، سواء يف الكويت أو يف أخرى رقابية
 الطلب؟ تلك السلطات عدم النظر يفأو قررت  الكويت،دولة  خارج أورقابية داخل الالسلطات 

 

 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

 لدىطلب  حالًيا) والزميلة التابعة الشركات( الصلة ذاتأو أي من الشركات  الطلب قدممل يوجدهل  -
للحصول على ترخيص إلجراء خدمات مالية، سواء يف دولة الكويت أو يف اجلهات الرقابية املعنية 

 اخلارج؟
 

 ال    ☐
 يرجى تقدمي التفاصيل: -نعم     ☐

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

 ):االعتبارينياألشخاص ( مبقدم الطلب اخلاصة املعلومات املالية خامساً:
 

 :من لكلالية املعلومات املتقدمي  االعتباري"مقدم الطلب" جيب على 
 

 الرئيسينياملالك  •
 الشركات التابعة من الرئيسيني املسامهني •
 الشركات الزميلة من الرئيسيني املسامهني •
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  املعلومات املالية:
 

  ):املاضية اخلمس للسنواتالطلب ( مقدم بشأنتقدمي ما يلي 
 .)حبسب احلاجةصفوف ميكن إضافة (: احلساابت مراقب من معتمدةالسنوية املالية التقارير  -

  
  امللف اسم التدقيق تبامك اسم البيا�ت املاليةسنة 

   

   

 
 

ميكن إضافة (مثل طرح عام أويل أو إعادة الرمسلة:  املدفوع،تفاصيل عن أي تغيريات مهمة يف رأس املال  -
 .)حلاجةحبسب اصفوف 

 
 

 التفاصيل التاريخ
  

  
 

 
 األساسي والنظام التأسيس عقد مشروع: الثاين القسم

 

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك الرقمي، وجيب  مشروعرفاق إ "الطلب"مقدم يف هذا القسم، يتعني على 
، ديالته والئحته التنفيذيةوتع 2016) لسنة 1رقم ( الشركات قانونالبيا�ت والشروط اليت يتطلبها  يستويفأن 

 يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته. 1968لسنة  32والقانون رقم 
 

 ...............................................امللف اسم
 

 
 

 مس سنوات)خل(البنك وخطته التنفيذية اسرتاتيجية عمل : الثالث القسم
 

عرض قّيم يستويف األسئلة املوجودة يف هذا على  حتتويمدروسة جيًدا وشاملة و  البنكخطة عمل  تكونأن  يتعني
 :التالية البنود يف إليها اإلشارة تتم مل إضافيةمعلومات  أيميكن تقدمي  كما  .القسم
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 خطط األعمال املقرتحة وخطوط العمل الرئيسية -أ
    

مبا يف ذلك كيفية مالءمة البنك  رقمي،على ترخيص بنك  لحصوللالطلب  ممقدشرح سبب سعي  -
 .الطلب ملقدمللهدف االسرتاتيجي العام 

   

 ..............................ف.................لامل اسم

 
نوي إذا كان يو  .أتسيسهك املزمع احلصة السوقية املتوقعة للبن وحدد البنك،حملة عامة عن أعمال تقدمي  -

 .بشأ�ا رقابية أخرى يف دولة الكويت فريجى تقدمي معلومات إضافية سلطاتإجراء أي أنشطة تنظمها 
 

 ..............................لف.................امل اسم

  
االفرتاضات بعني االعتبار تضمني  اأخذً  ،للسنوات اخلمس القادمة عمل البنك خطةسرتاتيجية و اشرح  -

 .العملالواردة يف اسرتاتيجية 
  

 .............................لف.................امل اسم

 
  

 .منهااملقابلة لكل  واملخاطر )Business Lines( األنشطةسؤوليات البنك وتفاصيل مل وصفتقدمي  -
 

 .............................لف.................امل اسم

 
  للبنكالقيمة املضافة  -ب

 
وتفاصيل  خدماته إليه طرحينوي البنك  الذيقطاع العمالء و  املستهدفسوق لل يةحتليل دراسة ميقدت -

 .تلك اخلدمات
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 
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 اخلاصة.امليزة التنافسية للبنك وعروضه توضيح  -
.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
 
 

جه االستفادة من الطلب، مع توضيح أو  ملقدملية من األعمال والقدرات احلا البنك استفادة يةكيف  شرح -
 .خالل أمثلة

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 

أوجه  مع توضيح .الطلب قدمملاحلالية واجلديدة  التقنيةالقدرات من البنك استفادة  يةكيف  شرح -
 أمثلة. من خاللاالستفادة 

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 

  .الكوييت االقتصادتنمية  تفاصيل حول كيفية مسامهة البنك يف ميقدت -
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 .املتخصصة الكويتيةاملواهب والقدرات  بناءخطة بشأن تفاصيل  ميقدت -
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 
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 الية والتوقعات املالية:مسأاخلطط الر  -ج
 

ة أو ألي واجهة اخنفاض رأس املال عن احلد األدىن املطلوب نتيجة خسائر تشغيليخطط ملتقدمي  -
 .خالهلا تغطية هذا النقص من اليت سيتم فيةيوالك أسباب أخرى، واملدة

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 
 

متوقعة للسنوات اخلمس األوىل من عمل البنك يتم مراجعتها من قبل مكتب تدقيق تقدمي بيا�ت مالية  -
 IFRS. داد التقارير املاليةعالدولية إل عايريامل وفق املالية البيا�تإعداد يتم مراعاة  أن لىع

 

 ...........................لف.................امل اسم
 

 
 إطار عمل إدارة املخاطرالقسم الرابع: 

 

 :يلي ماتقدمي  الطلب مقدميف هذا القسم، جيب على 
 

 املخاطر إدارةنظرة عامة على إطار  -أ
 

مراقبتها بشكل و  منها احلد وآليةإطار عام إلدارة املخاطر يهدف إىل حتديد املخاطر األساسية  تقدمي -
 مستمر وفق نظم فعالة.

 

 لف...............................................امل اسم
 

 
عن إدارة  املسؤولة الوظائفو  ابملخاطر تتسم اليت الوظائف بني املهام والصالحيات فصل كيفية  توضيح -

 .املخاطر
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ئخطط الطوار و  للبنكاملقرتحة  وإدارة األزمات استمرارية األعمال إدارة وإجراءات لسياساتوصف  -

 كوارث.المن  والتعايف
 

 امللف............................................... اسم
  قدم 

 

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب -ب
  

 .البنكهلا غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت قد يتعرض ب املتعلقةملخاطر الرئيسية ا حيوضت -
 

 لف...............................................امل اسم
  

 

 

حبيث تتضمن تفاصيل موارد  عنها والكشف املشبوهة العمليات ملراقبة املقرتحة اإلجراءات آلية حيوضت -
 تقنية املعلومات اليت ستخصص هلذه اإلجراءات وتوضيح كيفية اختبار فاعلية النظام.

 

 ..........لف.....................................امل اسم
 
 

  السيرباين واألمن املعلوماتتقنية  -ج
 

 :طرحها سيتم اليت املبتكرة والتقنيات املعلومات لتقنية التحتيةبنية الطط خمتقدمي  -
 

 ............................................امللف اسم
 

األدوار واملسؤوليات  (لتشمل املعلومات املخطط له لتقنيةتقدمي حملة عامة عن اهليكل التنظيمي  -
 واختصاصات جلان صنع القرار املختلفة).

 
 لف...............................................امل اسم
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 .واملخاطر السيربانية طر تقنية املعلوماتحتديد خما -
 

 لف...............................................امل اسم
 

 ئخطط الطوار و  للبنكاملقرتحة  وإدارة األزمات استمرارية األعمال إدارة وإجراءات لسياساتوصف  -
 .املعلومات قنيةت يف جمال كوارثالمن  والتعايف

 
 .....................................لف..........امل اسم

 قدم 
 :)ميكن إضافة صفوف حبسب احلاجة( املقرتحةمات البنك عمليات وخدل الداعمةألنظمة ا حتديد -

 

 )منخفض/ مرتفع( أمهيته مدى وصف النظام النظام اسم
   

 

 )rcingOutsou( خطط االستعانة مبصادر خارجية -د
 

يرجى  املقرتح، الرقمي إذا كانت هناك خطط لالستعانة مبصادر خارجية ألي وظائف أو أنشطة للبنك -
 :تقدمي ما يلي

 

 .اخلارج من هبا االستعانة رراملق واألنشطة الوظائف •
 أسباب االستعانة مبصادر خارجية للوظيفة. •
 ما إذا كان كياً� ذا صلة أو طرفًا خارجًيا.توضيح  معمزود اخلدمة  اسم •

 
 لف...............................................امل اسم

 
ما هي ) Cloud(دمات احلوسبة السحابية خ لتقدميإذا كان هناك أي استعانة مبصادر خارجية  -

خبدمات كمة الرتتيبات اخلاصة رقابة وحو و  االلتزام ابلقوانني االجراءات املتخذة من البنك املقرتح لضمان
 ؟احلوسبة السحابية

 
 لف...............................................امل اسم
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 على قادر غري ةاخلارجيدمات اخلخطط الطوارئ املقرتحة لتغطية احلاالت اليت يكون فيها مقدم  قدميت -
 :خدماته تقدمي
 

 .............لف..................................امل اسم

 

 )Exit Plan( القسم اخلامس: خطة اخلروج

 
إبعداد خطة اخلروج يف حال واجه البنك صعوابت يف حتقيق أهدافه  "الطلب مقدم"يتناول هذا القسم أمهية قيام 

 كافة.  تُراعي حقوق أصحاب املصاحلاملنشودة، متضمنة خروج البنك من القطاع املصريف بطريقة منظمة، 
 

 :ما يلي اخلطة أن تغطي يتعني
 .العوامل الدافعة للخروج •
 . )املسؤولني عن تنفيذ اخلطة األشخاص حتديد( احلوكمة  •
يتم حتديد االلتزامات و  خمتلفة سيناريوهات ضمناإلجراءات اليت جيب اختاذها  تضمنت الطوارئخطط   •

. ويف هذا الصدد، سيطلب بنك خطة اخلروجاليت ستمكن من تنفيذ  ومصادر التمويل والسيولة ،احملتملة
 للوفاء أبي التزامات يف حالة اخلروج.  املؤسسنيالكويت املركزي خطاب تعهد من 

 .الطوارئ خلططاملراقبة املستمرة  آلية •
بنك الكويت املركزي والسلطات الرقابية األخرى ذات  وتشمل املعنية لألطراف اإلخطاراسرتاتيجية  •

 العالقة. 
 

ف...............................................لامل سما  
 

 

 القسم السادس: معلومات أخرى

 : يرى مقدم الطلب أمهية إرفاقهاأي معلومات أو مستندات أخرى 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 


