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 مقــدمــة
 

وقد أدت إىل املصريف يف القطاع  أمهيةً  قنيات احلديثةالتالقائمة على عمال األمناذج  ازدادت
واملسامهة يف تنمية االقتصاد ككل. ويف إطار اجلهود اليت  ،تطوير اخلدمات املقدمة للعمالء

وحيفز  ،يبذهلا بنك الكويت املركزي يف مواكبة التطورات املستجدة مبا يضمن االستقرار املايل
يليب االحتياجات ، و يئة آمنة وسليمة تدعم تطور النظام املصريفمن خالل باالبتكار 

وانطالقًا من مسؤولية بنك الكويت املركزي عن ضمان سري العمل االقتصادية املستقبلية، 
يف شأن النقد وبنك الكويت  1968لسنة  32لقانون رقم لاملصريف على وجه سليم وفقًا 

متطلبات أتسيس البنوك �يت هذا الدليل متضمنًا  وتعديالته،املهنة املصرفية املركزي وتنظيم 
  .اإلسالميةو التقليدية  الرقمية

 

ضيف تأن و ، الكويتدولة االقتصاد الرقمي يف تساهم البنوك الرقمية يف تنمية أن من املأمول و 
 ،ات ومنتجات مصرفية أفضل لشرحية أوسع من العمالءخدم، وتوفر مناذج أعمال مبتكرة

 .سالمة واستقرار النظام املصريف واملايل يف دولة الكويت بعني االعتبارخذاً أ
 

رئيسية تتناول  أجزاء مخسة، يتألف من البنوك الرقمية أتسيستطلبات مب بيا�ً  يما يليفونورد 
مراحل وإجراءات أتسيس و ح هبا، ر واألنشطة املص ،القانوين الشكلو تعريف البنوك الرقمية، 

هذا وميكن احلصول على نسخة من  .والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية ،الرقميةالبنوك 
املوقع اإللكرتوين لبنك من خالل  الرقميةمنوذج طلب املوافقة على أتسيس البنوك الدليل و 

 .www.cbk.gov.kwالكويت املركزي 
 

من  املرفقة هبا، بدايةً املكتملة واملستندات  اتالطلبستقبال ابوسيقوم بنك الكويت املركزي 
 سيقوم بنك الكويت املركزيالفرتة هذه خالل و ، 30/6/2022 لغايةاتريخ إصدار هذا الدليل و 

التايل االستفسارات اليت ترد إليه عرب الربيد اإللكرتوين كافة لرد على  اب
DigitalBanks@cbk.gov.kw . 

http://www.cbk.gov.kw/
mailto:DigitalBanks@cbk.gov.kw
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تنتهي  خالل ستة أشهروفق معايري تقييم حمددة  الطلبات مناذجمراجعة ودراسة تم وف توس
 بدئيةموافقة ممن مث ُمتنح الطلبات املستوفية للشروط واملعايري ، 2022ديسمرب  31يف 

 . التسجيل إجراءات الستكمال
 

 

 تعريف البنوك الرقمية: أوالً 
 

املصرفية عن املهنة زاول يي ذال )اإلسالمي وأ التقليدي(سواء البنك  لبنك الرقمي:ابيقصد 
 طريق القنوات الرقمية.

 

 اثنياً: الشكل القانوين للبنوك الرقمية
 

" تنظيم العاشر من الباب الثالث ) من القسم 90املادة (و  ،القسم األول ) من56( للمادةوفقاً 
 1968لسنة  32لقانون رقم من ا اخلاص بتأسيس البنوك التقليدية واإلسالميةاملهنة املصرفية " 

ال جيوز أن ميارس فإنه ، وتعديالته يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية
تطرح أسهمها لالكتتاب العام وفق  مسامهةتخذ شكل شركات ت مؤسسات املهنة املصرفية إّال 
 وتعديالته. 2016) لسنة 1رقم ( قانون الشركات

 

 للبنوك الرقميةنشطة املصرح هبا األاثلثاً:  
 

 

) من القسم 54لمادة (وفقًا ل املصرفية ارسة األعمالمم ،ُيسمح للبنوك الرقمية املرخص هلا
وذلك ، 1968لسنة  32) من القسم العاشر من الباب الثالث للقانون رقم 86( واملادة ،األول

يف إطار ما هو مصرح به من أنشطة هلذه البنوك مبوجب نظمها األساسية، وبناًء على ما 
تتضمنه جمموعة هذه األسس والقواعد والضوابط من شروط، وما يضعه بنك الكويت املركزي 

 .الرقميةمن ضوابط خاصة بعمل البنوك 
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 ةك الرقميو البن أتسيس إجراءاتو مراحل : رابعاً 
  

 

 اإلعالن عن من اتريختبدأ فرتة خالل بنك رقمي أتسيس طلب  تقدمي -األوىلاملرحلة 
 مراعاة ما يلي:مع  2022يونيو  30وتنتهي يف  ابب التقدم ابلطلباتفتح 

 

 2016) لسنة 1(قانون الشركات رقم  وفقاستيفاء شروط أتسيس شركة املسامهة العامة  .1
يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم  1968لسنة  )32( رقم القانونو  وتعديالته

 وتعديالته.  املهنة املصرفية
 

) أقسام رئيسية، نوردها 6( يتضمن، والذي البنك الرقمي أتسيسمنوذج طلب استيفاء  .2
 كالتايل:

 

 املعلومات اخلاصة ابملؤسسني - القســــــــــم األول
 مشروع عقد التأسيس والنظام األساسي - الثاينالقسم 

  التنفيذية اسرتاتيجية عمل البنك وخطته - القسم الثالث
 إطار عمل إدارة املخاطر  - القسم الرابع

 (Exit Plan) خطة اخلروج - اخلامسالقسم 
 معلومات أخرى - القسم السادس

 

  :)نياعتباري/ني(طبيعي املعلومات اخلاصة ابملؤسسني -القسم األول
 

(االسم، العنـوان، اجلنسيـة،  نيابملؤسسالذاتية والبيا�ت اخلاصة  السري تقدمي •
النشـاط، الشكل القانوين، املؤهالت العلمية واخلربة العملية للشخص الطبيعي .... 

 .اخل) وبعض املعلومات املتعلقة ابجلوانب الشخصية األخرى
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يف اجلهة املقدمة  األخرى اليت متتلك حصصاً  مجيع األطرافأمسـاء عن  إفصاح  •
ابلنسبة للشخص  وذلك اليت هلا ارتباط مع املؤسسكذلك األطراف و  للطلب

اإلدارة املشرتكة أو عن طريق سواء كان هذا االرتباط عن طريق امللكية أو  االعتباري،
الكويت بنك جملس إدارة  من قبل ةر املقر والقواعد  املصاحل املتداخلة (وفقًا لألسس

 األطراف، مع إعطاء تفاصيل كاملة عن 1)مفهوم التملك غري املباشراملركزي لتحديد 
يراعى أن يتضمن  كما).النشاط .... اخل -اجلنسية  - العنوان - (االسم املرتابطة

وأي طرف سواء كان هذا التحالف املؤسس التحالف القائم بني  حاالتعن  اإلفصاح
 .أو غري معلن امعلنً 

، تقدم بيا�ت معتمدة من مراقب احلساابت عن االعتباريابلنسبة للشخص  •
حالـة  (يف الرقابيـةوذلك بعد إقرارها من اجلهـة  سنـوات مخسآلخر الوضع املايل 

 توافرها).

عقد  مشروعرفاق إ حيث يتعني: مشروع عقد التأسيس والنظام األساسي -الثاينالقسم 
، وجيب أن يشتمل على البيا�ت والشروط اليت للبنك الرقميالتأسيس والنظام األساسي 

 )32(والئحته التنفيذية، والقانون رقم وتعديالته  2016) لسنة 1رقم ( الشركات قانونيتطلبها 
 يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته.  1968لسنة 

 

ما  وتتضمن مس سنوات)خل(البنك وخطته التنفيذية اسرتاتيجية عمل  -القسم الثالث
 يلي:

 العام، هلدفاتشمل  ، واليتاملقرتحة وخطوط العمل الرئيسية للبنك األعمالخطط  •
 . هلااملخاطر املقابلة و  ل البنكاأعم خطةو  سرتاتيجيةاال

                                        
 الحدود القصوى للتركز االئتماني  1

112464.pdf-112464_v60_tcm11-ov.kw/ar/images/4part1https://www.cbk.g 

 ٪ من رأس مال البنك. ٥) بشأن زیادة نسبة ملكیة الشخص الواحد عن 75) من المادة (2اإلجراءات التنفیذیة ألحكام البند (

112474.pdf-112474_v40_tcm11-www.cbk.gov.kw/ar/images/17part2https:// 

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/4part1-112464_v60_tcm11-112464.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/17part2-112474_v40_tcm11-112474.pdf
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اجلدوى االقتصادية إلنشاء  تشمل دراسة واليت، اليت سيقدمها البنك املضافةالقيمة  •
، اخلدمات فئة العمالء يف احلسبان خذاً أ ،املستهدف سوقلا وحتليلالبنك الرقمي، 

التنافسية للبنك الرقمي، ومدى االستفادة من األعمال مليزة اوصف  ،واملنتجات
القوى العاملة، وبشكل من  حتياجتقييم اال وكذلك والقدرات احلالية ملقدمي الطلب،

وتقدمي خاص خطط البنك يف جمال بناء املواهب والقدرات الكويتية املتخصصة، 
 تنمية االقتصاد.تفاصيل حول كيفية مسامهة البنك الرقمي يف 

 

واجهة اخنفاض رأس ملخطط تقدمي  ، واليت تتضمنوالتوقعات املالية اخلطط الرأمسالية •
نتيجة خسائر تشغيلية أو ألي أسباب أخرى، واملدة املطلوب احلد األدىن عن املال 

 التوقعات املالية املستقبلية. إىل ، ابإلضافة اليت سيتم خالهلا تغطية هذا النقص
 

يهدف يتعّني إعداد إطار عام إلدارة املخاطر  :2إطار عمل إدارة املخاطر -رابعالالقسم 
مراقبتها بشكل مستمر احلد منها و آلية البنك و  منوذج عمل يف حتديد املخاطر األساسية إىل
 3خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب مواجهة أمهية على التأكيد إىل إضافةنظم فعالة.  وفق

ابلتطور املتسارع للتقنيات  يف ظل املخاطر املقرتنة4وخماطر تقنية املعلومات واملخاطر السيربانية
 .املصريف املستخدمة يف جمال العمل

                                        
 الكویتیة البنوك في الحوكمة ونظم قواعد تعلیمات تحدیث بشأن )2019  /446/ أ رب رب،/2 (رقم عمیمت 2

112676.pdf-112676_v40_tcm11-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/28part2 ، 

) بشأن حوكمة الرقابة الشرعیة في البنوك الكویتیة اإلسالمیة 369/2016رب أ//2وتعمیم رقم ( 
122719.pdf-122719_v20_tcm11-banks-islamic-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/governance 

    التعلیمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ب الخاص 16 القسم 3
112473.pdf-112473_v70_tcm11-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/16part2 

v10_tcm11-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/39part2_156658- إلى اإلطار االستراتیجي لألمن السیبراني الرجوع 4
pdf.156658  

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/28part2-112676_v40_tcm11-112676.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/governance-islamic-banks-122719_v20_tcm11-122719.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/16part2-112473_v70_tcm11-112473.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/39part2-156658_v10_tcm11-156658.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/39part2-156658_v10_tcm11-156658.pdf
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/39part2-156658_v10_tcm11-156658.pdf


 

7 
 

 إبعدادأمهية قيام مقدمي الطلب  يتناول :)Exit Plan( خطة اخلروج -اخلامسالقسم 
، متضمنة خروج البنك يف حال واجه البنك صعوابت يف حتقيق أهدافه املنشودةخطة اخلروج 

 .تراعى حقوق أصحاب املصاحل كافةمن القطاع املصريف بطريقة منظمة، 
 

أخرى تدعم طلب أو معلومات  مستنداتأي : وتشمل أخرى معلومات -السادسالقسم 
 .اجلهة

 

 :طلبالدراسة  -املرحلة الثانية
 

كمية الرقمي وفق مصفوفة معايري   البنكأتسيس  طلبيقوم بنك الكويت املركزي بدراسة 
يس البنوك بتأسالصلة القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ذات  ا ملتطلباتوفقً  ونوعية،

تسفر عنه دراسة اجلدوى املقدمة من املؤسسني  أخذاً يف احلسبان ما، (التقليدية/اإلسالمية)
 ؤسسنياملالية للمالءة امل، ونظام إدارة املخاطر، ابإلضافة إىل مدى واالسرتاتيجية وخطة العمل

احتياجات كما يراعي بنك الكويت املركزي لدى دراسة الطلبات ،  وغريها من املتطلبات
ديسمرب  31يف فرتة دراسة الطلبات  تنتهيو واستقراره،  املصريفوسالمة القطاع السوق 
2022. 

 
 :البت يف الطلبات املقدمة -املرحلة الثالثة

 

على جملس إدارة بنك الكويت للعرض طلب أتسيس البنك الرقمي والدراسة املعدة بشأنه يُرفع 
يف حال املوافقة، يصدر البنك املركزي موافقة مبدئية للمؤسسني و أو رفضه، قبوله املركزي لتقرير 

وفقًا ألحكام قانون خالل مدة مناسبة حيددها البنك املركزي للسري يف إجراءات التأسيس 
ابستكمال إجراءات التأسيس  تلك املهلةخالل ويلتزم املؤسسون  .2016) لسنة 1الشركات (

احلصول على موافقة بنك الكويت املركزي على مبا يف ذلك  ،خطة العملو سرتاتيجية االوفق 
عن أعمال  ةاملسؤول التنفيذي واإلدارة العليا رئيس اجلهازأعضاء جملس اإلدارة املؤسسني و 
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وتعديالته وقرار بنك  1968لسنة  )32(من القانون رقم  )68(املادة ، وفق ما تقضي به البنك
 . )439/2019أ/-89الكويت املركزي رقم (

 

 
 

 :إجراءات التسجيل -الرابعةاملرحلة 
 

الرمسية  اجلهات واحلصول على تراخيصالرقمي  البنكأتسيس إجراءات لدى االنتهاء من 
يُقيد املصرفية لبدء األعمال وبعد مراجعة إجراءات البنك التنفيذية وجاهزية البنك ، األخرى

طلب يقدم على النموذج املعد بناًء على ، لدى بنك الكويت املركزي البنك يف سجل البنوك
قرار التسجيل ب ويكون. البنوك سجل الئحة طلوبة مبوجبامل البيا�ت مستوفًيا مجيع لذلك

يباشر  بنك أنألي جيوز  وال ،املركزيبنك المن وزير املالية بناًء على توصية جملس إدارة 
 . لسجهذا اليف  قيدهأعماله إّال بعد 

 

 5التعليمات والنظم و االلتزام ابلقوانني اً: خامس
 

يف شـأن النقـد وبنك  1968لسنـة  32يتعني على البنـك الرقمي االلتزام أبحكام القانـون رقـم 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته، وكذلك االلتزام ابلتعليمات والقرارات 

ميكن االطالع و ، صلةأو قرارات سارية ذات  بنك الكويت املركزي، وأي قوانني الصادرة من
يف موقع بنك الكويت املركزي  والتعليمات على تلك القوانني والقرارات

www.cbk.gov.kw . 
 

                                        
and-regulations-regulation/cbk-and-https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-   التعلیمات الرقابیة على البنوك التقلیدیة 5

banks-conventional-to-instructions/instructions  
and-regulations-regulation/cbk-and-https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-   التعلیمات الرقابیة على البنوك اإلسالمیة

banks-islamic-for-tions/instructionsinstruc  

 

http://www.cbk.gov.kw/
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-to-conventional-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-to-conventional-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-to-conventional-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-islamic-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-islamic-banks
https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-islamic-banks

