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-كيفــة التســجيل لل�يئــة الرقا�يــة التج���يــة علــى 
موقع بنك الكويت المركزي -النطاق



تع��فات:

التقنيــات الماليــة الحديثــة (Fintech): التقنيــات الخاصــة بالصناعــة الماليــة الحديثــة التــي تهــدف إلى تحســين 
وتطو�ــر األنشــطة الماليــة، بمــا فــي ذلــك اســتحداث منتجــات وخدمــات ونمــاذج أعمــال متطــورة فــي مجــال 

صناعة الخدمات المالية.

ال�يئــة الرقا�يــة التج���يــة: �يئــة اختبــار آمنــة تســمح باختبــار وتجربــة المنتجــات والخدمــات المبتكــرة فــي إطــار 
التقنيــات الماليــة الحديثــة دون تكبــد تكلفــة الحصــول علــى الت�اخيــص الرســمية، وهــي مخصصــة ســواًء 
ــن  ــي ال يمك ــا، الت ــة به ــوال أو المرتبط ــي لألم ــع اإللكت�ون ــال الدف ــى أعم ــة عل ــات القائم ــات والخدم للمنتج
تقديمهــا وطرحهــا فــي الســوق المحلــي دون أخــذ الموافقــة المســبقة مــن بنــك الكويــت المركــزي، أو غيرهــا 

من المنتجات والخدمات المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بط��قة مبتكرة.

المنتــج أو الخدمــة المقترحــة: المنتجــات أو الخدمــات المبتكــرة فــي إطــار التقنيــات الماليــة الحديثــة، ســواء 
القائمــة علــى أعمــال الدفــع اإللكت�ونــي لألمــوال أو المرتبطــة بهــا أو غيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات 

المبتكرة القائمة على تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بط��قة مبتكرة.

اســتكماًال لجهــود بنــك الكويــت المركــزي فــي ســ�يل توفيــر السياســات والتعليمــات الرقا�يــة المالئمــة لدعــم 
المنتجــات والخدمــات ونمــاذج األعمــال المتطــورة فــي مجــال صناعــة الخدمــات الماليــة الحديثــة فقــد أصــدر 
اإلطــار العــام لل�يئــة الرقا�يــة التج���يــة ا�ســاقًا مــع تعليمــات �نظيــم أعمــال الدفــع اإللكت�ونــي لألمــوال*، وهــو 
ــي  ــة لمقدم ــاد و�وف�الفرص ــة االقتص ــا يخــدم مصلح ــال بم ــذا المج ــي ه ــرة ف ــاد�ات المبتك ــم المب ــك يدع بذل
ــي  ــام المال ــرض النظ ــة ال تع ــق منهجي ــكا�ات وف ــن ابت ــم م ــا لد�ه ــ�ح م ــرة لط ــات المبتك ــات والخدم المنتج

والمصرفي للمخاطر.

�� في ���� فــي إطار القانون رقم����� لســنة �������* التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركزي بتا��خ 
شأن المعامالت اإللكت�ونية.



التج���ية  الرقا�ية  ال�يئة  لبنك الكويت المركزي بطلب للمشاركة في  ُمقدم الطلب: من يتقدم 
إمكانية  مع  األف�اد،  من  مجموعة  أو  فردًا  أو  شركة  كان  سواء  مقترحة،  خدمة  أو  منتج  الختبار 

التعاون مع طرف ثالث.

المشارك: هو ُمقدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه من قبل بنك الكويت المركزي للمشاركة 
الخدمة  أو  للمنتج  والعملية  الفنية  االختبا�ات  أعمال  لبدء  وذلك  التج���ية  الرقا�ية  ال�يئة  في 

المقترحة.

العمالء  المقترحة على مجموعة محددة من  الخدمة  أو  المنتج  عملية ط�ح  المبدئي:  التشغيل 
المتطوعين في السوق المحلية.

المقترحة  الخدمة  أو  للمنتج  المركزي  الكويت  بنك  من  الصادرة  الموافقة  المبدئية:  الموافقة 
للتشغيل المبدئي.

العمالء المتطوعون: العمالء المشاركون في عملية التشغيل المبدئي، وهم على د�اية كاملة 
بالمخاطر المحتملة من هذه المشاركة. 

الخدمة  أو  المنتج  لط�ح  المركزي  الكويت  بنك  من  الصادرة  الموافقة  النهائية:  الموافقة 
المقترحة في السوق المحلية.
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األهداف

ــكار  ــي االبت ــت المركــزي فــي تبن ــك الكوي ــز دور بن ــى تع�� ــة إل ــة التج���ي ــة الرقا�ي �هــدف اإلطــار العــام لل�يئ
وتشــجيعه عــن ط��ــق إعفــاء المشــارك مؤقتــًا مــن بعــض المتطلبــات الخاصــة بتط�يــق التعليمــات الرقا�يــة أو 
اســتيفاء الت�اخيــص، وذلــك مــن خــالل توفيــر �يئــة مناســبة الختبــار المنتجــات والخدمــات المقترحــة، كمــا توفــر 
ال�يئــة الرقا�يــة التج���يــة عديــدًا مــن الم�ايــا للمشــارك وأهمهــا ��ــادة الكفــاءة فــي التعــرف علــى المتطلبــات 
الرقا�يــة وتع��ــز إدارة المخاطــر لديــه، باإلضافــة إلــى تقديــم الــ�أي الفنــي، فضــًال عــن تحقيــق درجــة �نافســية 

عالية، وذلك من خالل اآلتي:

ــف           ــي والتكالي ــوق المحل ــي الس ــة ف ــة المقترح ــج أو الخدم ــ�ح المنت ــة لط ــة الالزم ــرة الزمني ــض الفت أ - تخفي
المحتملة لها.

ب - إ�احة الفرصة الختبار م��د من المنتجات والخدمات المقترحة قبل طرحها في السوق.

جـــ - فتــح بــاب التعــاون للمبتك��ــن مــع بنــك الكويــت المركــزي، وذلــك لالم�ثــال الكامــل لكافــة التعليمــات 
الرقا�ية المطلوبة لط�ح المنتجات والخدمات المقترحة.

النطاق

ــر  ــى توفي ــون إل ــن يتطلع ــ�اد الذ� ــركات واألف ــن الش ــة كًال م ــة التج���ي ــة الرقا�ي ــام لل�يئ ــار الع ــتهدف اإلط يس
ــع  ــال الدف ــى أعم ــة عل ــواء القائم ــة، س ــة الحديث ــات المالي ــار التقني ــي إط ــرة ف ــات المبتك ــات أو الخدم المنتج
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــرة باس ــات المبتك ــات والخدم ــن المنتج ــا م ــا أو غيره ــة به ــوال أو المرتبط ــي لألم اإللكت�ون

حديثة أو تكنولوجيا مطبقة بط��قة مبتكرة.

م�احل ال�يئة الرقا�ية التج���ية

ُحــّددت مــدة عــام كحــد أقصــى إلتمــام كافــة م�احــل اإلطــار العــام لل�يئــة الرقا�يــة التج���يــة، ولبنــك الكويــت 
المركــزي تمديــد تلــك المــدة إذا تطلــب األمــر ذلــك وفقــًا لتقد�ــره. وفــي حــال رغبــة مقــدم الطلب/المشــارك 
ــت المركــزي  ــك الكوي ــه إخطــار بن ــن علي ــة، فيتعي ــة التج���ي ــة الرقا�ي ــة مــن م�احــل ال�يئ الخــ�وج مــن أي مرحل
ــق  ــب الح ــول أي طل ــدم قب ــة ع ــذه الحال ــي ه ــوز ف ــة، ويج ــات الالزم ــ��ات واإليضاح ــم المب ــع تقدي ــًة م كتاب
للمشــاركة فــي ال�يئــة الرقا�يــة التج���يــة قبــل مــ�ور عــام مــن تا��ــخ هــذا اإلخطــار. وفيمــا يلــي م�احــل ال�يئــة 

الرقا�ية التج���ية:



مرحلة تقديم الطلب: 

ْم مرفقــًا بــه المســتندات  ُيعبــأ نمــوذج الطلــب الخــاص بالمشــاركة فــي ال�يئــة الرقا�يــة التج���يــة، ومــن ثــم ُيقــدَّ
ــع  ــي الموق ــة ف ــة التج���ي ــة الرقا�ي ــة بال�يئ ــة الخاص ــددة بالصفح ــادات المح ــب اإلرش ــك حس ــة، وذل المطلوب

اإللكت�وني لبنك الكويت المركزي.

ــع  ــتيفائه لجمي ــن اس ــق م ــب للتحق ــزي الطل ــت المرك ــك الكوي ــع بن ــم، ي�اج ــ�اءات التقدي ــتكمال إج ــد اس وبع
ــة  ــة الرقا�ي ــام لل�يئ ــار الع ــاق اإلط ــع نط ــة م ــة المقترح ــج أو الخدم ــق المنت ــدى تواف ــك م ــات، وكذل المتطلب
التج���يــة، وبعــد اســتكمال إجــ�اءات الم�اجعــة، ُ�بلــغ مقــدم الطلــب بقــ�ار بنــك الكويــت المركــزي إمــا 
ــب،  ــض الطل ــة أو برف ــة التج���ي ــة الرقا�ي ــاركة بال�يئ ــ�اءات المش ــتكمال إج ــو اس ــي نح ــى المض ــة عل بالموافق

وذلك بناًء على معا�ير القبول التالية:

 :Local Deployment and Innovation – أ -  التط�يق المحلي واالبتكار
ُيشــترط أن يكــون الطلــب خاصــًا بطــ�ح منتــج أو خدمــة فــي الســوق المحليــة ســواء قائمــة علــى أعمــال الدفــع 
اإللكت�ونــي لألمــوال أو مرتبطــة بهــا أو غيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات المســتحدثة والمبتكــرة ســواء القائمــة 
علــى تكنولوجيــا حديثــة أو تكنولوجيــا مطبقــة بط��قــة مبتكــرة. وتكــون األولويــة للمنتجــات والخدمــات التــي 

يتوفر بها عنصر االبتكار.

:Product/Service Applicability – ب - قابلية المنتج أو الخدمة للتط�يق
ُيشــترط أن يكــون المنتــج أو الخدمــة قابــًال للتط�يــق وال يتعــارض مــع التعليمــات الحاليــة والمعمــول بهــا فــي 

دولة الكويت، وأّال تكون المخاطر المرتبطة به عالية.
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 :Value Proposition - جـ - القيمة المضافة

أن يحقــق المنتــج أو الخدمــة المقترحــة م�ايــا لــكل مــن العميــل بشــكل خــاص والســوق بشــكل عــام، وذلــك علــى 
النحو التالي:

ــذ،  ــرعة األداء والتنفي ــان س ــب ضم ــى جان ــل، إل ــة أق ــل بتكلف ــج للعمي ــة أو المنت ــر الخدم ــل:  توفي ــا للعمي • م�اي
وتوفيــر معا�يــر أعلــى لألمــان، مــع ��ــادة الكفــاءة وتحســين الجــودة، وذلــك مــن خــالل تقديــم المنتــج أو الخدمــة 

بط��قة مبتكرة.

• م�ايــا للســوق: تحقيــق النمــو والكفــاءة للســوق المحلــي، مــن خــالل تع��ــز المنافســة الفعالــة وتوفيــر الحلــول 
إلدارة المخاطر.

 :Readiness to Test - د - الجاه��ة لالختبار
أن يكــون المنتــج أو الخدمــة المقترحــة فــي مرحلــة متقدمــة مــن التطو�ــر بمــا يعكــس الجاه��ــة لالختبــار. وفــي 

هذا اإلطار يجب إعداد ما يلي:

• خطة اختبار متكاملة تشمل أهدافًا واضحة ومقا�يس ومعا�ير محددة لضمان إنجازها بنجاح.
• خطة حماية العمالء المتطوعين لتوفير الضمانات الالزمة والتعويض المناسب إذا لزم األمر.

• تق��ــر تق�يــم المخاطــر األساســية الناشــئة عــن المنتــج أو الخدمــة المقترحــة، والتدا�يــر الالزمــة للحــد مــن تلــك 
المخاطر.

 :Deployment Plan - هـ -  خطة الط�ح
ــًا لتنفيــذ عمليــة الطــ�ح  ينبغــي إعــداد خطــة واضحــة لطــ�ح المنتــج أو الخدمــة المقترحــة متضمنــة جــدوًال زمني

بالسوق المحلية بعد الحصول على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي.

• مرحلة التق�يم: 
ــة  ــة والرقا�ي ــة واألمني ــع النواحــي الفني ــم مــن جمي ــب بشــكل مفصــل وُيقّي ــدرس الطل ــة ُي خــالل هــذه المرحل
المرتبطــة بالمنتــج أو الخدمــة المقترحــة، وتعتمــد المــدة التــي تســتغرقها هــذه المرحلــة علــى درجــة تداخــالت 
النواحــي المذكــورة. وفــي نهايــة تلــك المرحلــة ُيخطــر مقــدم الطلــب بنتائــج مرحلــة التق�يــم ســواء ا�تقالــه إلــى 

المرحلة التالية من م�احل ال�يئة الرقا�ية التج���ية أم باستبعاده.
• مرحلة االختبار: 

ــي  ــي واألمن ــار الفن ــدء االختب ــارك بب ــع المش ــاون م ــزي بالتع ــت المرك ــك الكوي ــوم بن ــة يق ــذه المرحل ــي ه ف
والعملــي للمنتــج أو الخدمــة المقترحــة، وذلــك مــن خــالل ال�يئــة التج���يــة المعــدة لذلــك. وتشــمل االختبــا�ات 
قيــاس مــدى االلتــ�ام بالتعليمــات الرقا�يــة الخاصــة ببنــك الكويــت المركــزي ومســتوى الحمايــة المطبــق علــى 
ــاس  ــك قي ــالء، وكذل ــة المرتبطــة بالعم ــر الســ��ة والخصوصي ــى معا�ي ــج أو الخدمــة المقترحــة، إضافــة إل المنت
ــالمة  ــن س ــد م ــة للتأك ــات تج���ي ــر عملي ــر تم�� ــب األم ــد يتطل ــذا، وق ــغيل. ه ــات التش ــاءة عملي ــتوى كف مس

النظام. 

 



باســتخدام األنظمــة المصرفيــة فــي �يئــة االختبــار الخاصــة ببنــك الكويــت المركــزي، ويتــم تحديــد نطــاق االختبــار 
ــك  ــل بن ــن قب ــة م ــر المطلوب ــم التقا�� ــا�ات وتقدي ــ�اء االختب ــارك �إج ــ�ام المش ــع الت ــدة، م ــى ح ــة عل ــكل حال ل

الكويت المركزي. وفي نهاية تلك المرحلة يتم تحديد ا�تقال المشارك للمرحلة التالية من عدمه.

• مرحلة االعتماد: 
ــة أو  ــة المقترح ــج أو الخدم ــة للمنت ــة أو المبدئي ــة النهائي ــا بالموافق ــ�ار إم ــاذ الق ــم ا�خ ــة يت ــذه المرحل ــي ه ف

الرفض، وذلك على النحو التالي:

أوًال: الموافقة النهائية: 

• يمنــح بنــك الكويــت المركــزي المنتجــات والخدمــات القائمــة علــى أعمــال الدفــع اإللكت�ونــي لألمــوال 
موافقــة نهائيــة كمنتــج أو خدمــة مرخصــة للطــ�ح فــي الســوق المحلــي ويتــم إخطــار المشــارك بحصولــه علــى 

الموافقة النهائية مع ض�ورة الت�امه بما يلي:

ــع  ــال الدف ــا بأعم ــق منه ــا يتعل ــًة م ــة، خاص ــزي ذات الصل ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــع تعليم ــال لجمي أ - االم�ث
اإللكت�وني لألموال.

ب - الحصول على جميع الت�اخيص الالزمة بحسب القوانين النافذة بدولة الكويت.

•  بالنســبة للمنتجــات والخدمــات غيــر القائمــة علــى أعمــال الدفــع اإللكت�ونــي لألمــوال، فيتــم إخطــار المشــارك 
بحصولــه علــى شــهادة كمنتــج أو خدمــة تــم اختبــاره فــي بنــك الكويــت المركــزي ضمــن اإلطــار العــام لل�يئــة 
ــن النافــذة  ــص الالزمــة بحســب القواني ــع الت�اخي ــى جمي ــ�ام بالحصــول عل ــة، مــع ضــ�ورة االلت ــة التج���ي الرقا�ي

بدولة الكويت وااللت�ام بالتعليمات ذات العالقة بالمنتج أو الخدمة.

ثانيًا: الموافقة المبدئية:

• يتــم إخطــار المشــارك بحصولــه علــى الموافقــة المبدئيــة مــع ضــ�ورة ا�خــاذه لإلجــ�اءات الخاصــة باســتخدام 
المنتــج أو الخدمــة المقترحــة مــن قبــل العمــالء المتطوعيــن وذلــك خــالل التشــغيل المبدئــي، مــع أهميــة توعيــة 
ــر  ــج أو الخدمــة المقترحــة، ووضــع التدا�ي ــي قــد �نشــأ عــن المنت ــة الت ــن بالمخاطــر المحتمل العمــالء المتطوعي

الالزمة لحمايتهم من تلك المخاطر والحفاظ على س��ة ال�يانات والمعلومات الخاصة بهؤالء العمالء.

• كمــا يجــب أن يكــون نطــاق مشــاركة العمــالء المتطوعيــن محــددًا ومتفقــًا عليــه فيمــا �يــن المشــارك 
والعمالء المتطوعين، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

 ً

 ً



• يحــق للمشــارك أن يتقــدم لبنــك الكويــت المركــزي بطلــب لتمديــد التشــغيل المبدئــي، ويتــم ا�خــاذ القــ�ار 
المناسب بشأنه سواًء بالموافقة أو الرفض.

• بعــد اال�تهــاء مــن إجــ�اءات التشــغيل المبدئــي وت�ويــد بنــك الكويــت المركــزي بالنتائــج، يتــم ا�خــاذ أي مــن 
الق�ا�ات التالية:

أ - الموافقــة النهائيــة مــن بنــك الكويــت المركــزي مــع التــ�ام المشــارك بمــا هــو وارد بالبنــد (أوًال: الموافقــة 
النهائية) من هذه الوثيقة.

ب - إعادة المنتج أو الخدمة المقترحة ألي من م�احل ال�يئة الرقا�ية التج���ية.

جـ - رفض المنتج أو الخدمة المقترحة.

ثالثا: الرفض:
 

يتم إخطار المشارك برفض المنتج أو الخدمة المقترحة.

ً

ً

ً



كيفية التسجيل لل�يئة الرقا�ية التج���ية على موقع بنك الكويت المركزي
 

يتم التسجيل لل�يئة الرقا�ية التج���ية على موقع بنك الكويت المركزي من خالل ال�ابط التالي:

https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/regulatory-sandbox/login

صفحة تسجيل المستخدمين الجدد لل�يئة الرقا�ية التج���ية على موقع بنك الكويت المركزي:

المصدر:
http://www.cbk.gov.kw الموقع اإللكت�وني لبنك الكويت المركزي •
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