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 المقدمة
تم إصدار هذا الدليل اإلرشادي من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية 

. ويهدف الدليل لتحديد 2015أبوظبي العالمي، وذلك في إطار أنظمة األسواق والخدمات المالية لعام التابعة لسوق 
البنوك الرقمية في سوق أبوظبي  ترخيصلسلطة تنظيم الخدمات المالية عند تقييم طلبات ة الرئيس االعتبارات

والحسابات المصرفية للمعامالت، وتحويل األموال قبول الودائع، وتوفير االئتمان، أنشطة العالمي بما يشمل 
 وخدمات المدفوعات.

 
وبالنظر لتطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وفي سياق القوانين واألنظمة الحالية 

كون سوق أبوظبي  المتعلقة بعمل البنوك، تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بالتشجيع على تأسيس البنوك الرقمية،
وترى سلطة تنظيم الخدمات . نموذج البنوك الرقميةوداعمة لنجاح  وبيئة مواتية منظمة العالمي يوفر سلطة قضائية

قيمة كبيرة للشركات  مبتكرة للعمالء، وستضيف ستقدم حلوالا ظبي العالمي ية أن البنوك الرقمية في سوق أبو المال
ستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل، لتجارة، و توسطة وقطاع الشركات واالصغيرة والم

 .ظبي العالمي و خارجهمات المالية في سوق أبو ، وتعزيز الخداإلدماجوتشجيع 
 

 نظرة عامة
يعد تأسيس وتشغيل بنك رقمي عملية معقدة وذات متطلبات تنظيمية متعددة، ولذلك فإن هذا الدليل اإلرشادي 

لتوضيح وتحديد المتطلبات التنظيمية الشاملة، وتسليط الضوء على االعتبارات اإلضافية المحددة فيما يتعلق يسعى 
 بترخيص البنوك الرقمية.

 
ن ذات الصلة، وذلك م األخرى مالية يشار إلى أن البنك الرقمي هو بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات الو 

وترى سلطة تنظيم  الء.التفاعل الفعلي مع العم اإللكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاا عنخالل الوسائل 
، السيبرانيالخدمات المالية بأن البنوك الرقمية هي عرضة لمخاطر محددة مثل تكنولوجيا المعلومات، واألمن 

سسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع والمخاطر التشغيلية المتزايدة، باإلضافة للمخاطر المعتادة التي تواجه المؤ 
الممنوح من سلطة تنظيم الخدمات المالية، مثل مخاطر االئتمان، والسوق، ومعدل  "الفئة األولى"بموجب ترخيص 

يثبت كل طلب لترخيص بنك رقمي قدرته على االمتثال مع معايير الفائدة، ومخاطر السيولة. ولذلك يجب أن 
 ترخيص البنوك التقليدية في سوق أبوظبي العالمي. لمتطلباتالمماثلة التنظيمية الترخيص وااللتزامات 
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 االشتراطات األولية
طلبات ترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي في نظر العند  اعتبارهافي تضع سلطة تنظيم الخدمات المالية 

 من الخامس والفصل المالية والخدمات األسواق أنظمة إطارالعالمي عدة اشتراطات أولية منصوص عليها في 
 الموارد ذلك في بما ومناسبة، كافية موارد ريلتوف الحاجة تشمل والتي المالية، الخدمات تنظيم لسلطة العامة األنظمة

 االمتثال ترتيبات وتقديم فعال، بشكل المؤسسة على اإلشراف أمكن حال في واالنضباط، لجدارة،وا ،المالية
 واإلجرائية. السياسية الترتيبات ذلك في بما المقترحة،

 
  العمل وخطة المنطقية األسس

يجب أن يتضمن الطلب الناجح والمتكامل لترخيص بنك رقمي في سوق أبوظبي العالمي خطة عمل تنظيمية 
موثوقة وشاملة تستعرض بشكل واضح األساس المنطقي للطلب، وتقدم نموذج عمل مستدام وقابل للتطبيق. 

ية على خطة عمل نموذجية، سلطة تنظيم الخدمات المالنموذج ترخيص طلبات البنوك الرقمية المتاح عبر ويحتوي 
زز من شمولية طلب الترخيص المقدم، حيث أن سلطة تنظيم ستعوالتي إذا تم استكمالها بالشكل الصحيح فإنها 

الخدمات المالية هي سلطة قائمة على تنظيم األنشطة، وبالتالي فيجب أن تغطي خطة العمل المقدمة كافة جوانب 
 لألعمال المصرفية األنشطة مثل قبول الودائع.األنشطة المقترحة بما يشمل باإلضافة 

 
والعمالء، والخدمات ويجب أن توضح خطة العمل التنظيمية المقدمة وجود صلة واضحة بين األسواق المستهدفة 

المقترحة التي سيتم تقديمها، والتوقعات المالية التي يجب أن تكون مبنية على نظرة واقعية لإليرادات المحتملة 
 لمصروفات.وتوقيتها وا

 
 الهيكل القانوني

ترحب سلطة تنظيم الخدمات المالية بكافة الطلبات المقدمة لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، 
ة بما يشمل البنوك التقليدية التي تسعى لتأسيس بنوك رقمية أو أفرع لبنوك وقع تلقي اهتمام ثالثة فئات رئيسوتت

 والمؤسسات المالية. شركات التقنيةالشراكات القائمة بين و ، وشركات عروض القيمة المبتكرةرقمية، 
 

البنوك الرقمية بالقدرة على استيعاب أفرع البنوك القائمة  لترخيصويتمتع نظام سلطة تنظيم الخدمات المالية 
والخاضعة للرقابة التنظيمية حالياا، والشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. وال تخضع الفروع لمتطلبات رأس 

مة ، وبالتالي يجب الحصول على موافقة الهيئة المنظالتحوطي المحددة من سلطة تنظيم الخدمات الماليةالمال 
م فسيتم تصنيفها كشركات محلية في سوق أبوظبي العالمي بحيث تكون لمقدم الطلب. أما الشركات التابعة لشركة أ  

  كيان قانوني مستقل تتمتع بهيئة إدارة وموارد رأسمالية خاصة بها. 
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 يةالتأمين والوساطةوسيتطلب إطار العمل القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحديداا التحوطي االستثماري، 
من الجهة مقدمة طلب ترخيص البنك الرقمي أن تكون مملوكة بحصة أغلبية من مؤسسة قائمة والقوانين المصرفية، 

القوانين بما يسمح تعديل ومع ذلك فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية ستعيد النظر في  .ومنظمة تقبل الودائع
القيام بإعادة النظر في  يتطلبالحالية، حيث  المتطلباتالتي ال تستوفي باستيعاب طلبات البنوك الرقمية الناشئة 

المالية لكافة المساهمين  والمصداقية مثل هذه الطلبات توفر الموارد الكافية لدى مقدم الطلب بما يشمل السالمة
يشمل أعضاء مجلس اإلدارة اللذين يقومون بتقديم الدعم المالي، وتطبيق األنظمة والقواعد القوية، وتوفر اإلدارة بما 
 والمدراء التنفيذيين الذين يتمتعون بالخبرة المناسبة في إدارة المؤسسات المالية المنظمة.

 
ترخيص البنك الرقمي أن يتمتع بالدراية الكاملة  الحصول على وتتوقع سلطة تنظيم الخدمات المالية من مقدم طلب

جراءات لمراقبة القيود االتحادية المفروضة على قبول الودائع بالدرهم اإلماراتي أو الودائع من أسواق الدولة، واال
. وهو ما يعني أن البنوك 2004( لعام 8وعلى التعامل بالدرهم اإلماراتي كما نص عليه القانون االتحادي رقم )

ستكون بالحاجة لتأمين تسهيالت بنوك مراسلة في دولة اإلمارات أو  ة المرخصة في سوق أبوظبي العالميلرقميا
 خارجها.

 
سوق أبوظبي  تتخذ منأن  لتكون مرخصة ومنظمة من سلطة تنظيم الخدمات المالية البنوك الرقميةويجب على 

 وأن تكون مسجلة أو مؤسسة من جانب سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي. مقر لها العالمي
 

  الملكية والتحكم
من البنك الرقمي، وعن  النهائيين ستقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بطلب معلومات عن المالك المستفيدين

أي % من الجهة مقدمة الطلب أو 10 الـ واألشخاص الطبيعيين المتحكمين اللذين يمتلكون نسبة تتجاوز المؤسسات
وبشكل يتماشى مع ذلك، ستقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بمراجعة أي روابط وثيقة أو أطراف  .قابضةجهة 

 متصلة ضمن الهيكل التنظيمي الشامل. 
 

 التوظيف
ستتوقع سلطة تنظيم الخدمات المالية أن تتضمن طلبات ترخيص البنوك الرقمية توضيحاا حول الموارد البشرية 
المقترحة، والتي يجب أن تكون متناسبة من حيث العدد والخبرة مع حجم األنشطة المراد تنفيذها. وال تقوم سلطة 

المجلس األفراد، وأخذ نظرة شاملة قوم بتقييم أعضاء تستنظيم الخدمات المالية بتحديد حجم مجلس اإلدارة، ولكنها 
للتكوين العام لمجلس اإلدارة، كما ستتوقع أن يتمتع المجلس بتوازن بين الخبرات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، 

 والحوكمة، وكذلك نسبة كبيرة من المدراء المستقلين وغير التنفيذيين.
 



 

  Page 5 of 10 

ول عن قيادة فريق اإلدارة التنفيذي في دولة اإلمارات، كما يجب أن يحمل ويجب أن يتواجد المسؤول التنفيذي األ
في رصيده خبرات متعددة تجميع بين الخدمات المصرفية التقنية واإلدارة التنفيذية بما يتناسب مع األنشطة المقترحة 

  للبنك الرقمي.
 
متثال، ومكافحة غسيل األموال، أن تغطي المناصب اإللزامية األخرى لفريق العمل مجاالت اال كذلك يجبو 

 أفراد ذوي خبرات مناسبة مع الفصل الواضح بين أدوارهم ووظائف العمل.جميعاا والتي يجب أن يتوالها والتمويل، 
وفي حين أن التعينات ليست إلزامية بموجب األنظمة، إال أن سلطة تنظيم الخدمات المالية ستتوقع أن يعّين البنك 

 ذوي خبرة لإلشراف على جوانب المخاطر وتقنية المعلومات. اا أفراد أيضاا  الرقمي
 

 والضوابطاإلدارة، واألنظمة  –الحوكمة 
الرقمية توضيح البنية التشغيلية التي تقسم المسؤوليات الكبيرة بين أعضاء يجب على مقدمي طلبات ترخيص البنوك 

يجب أن يشتمل مجلس إدارة البنك كما . مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا بطريقة تلبي متطلبات حوكمة الشركات
والمهارات والخبرات وااللتزام  المعرفةبفيما بينهم يتمتعون الرقمي واإلدارة العليا على مزيج مناسب من األفراد الذين 

ويجب تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل واضح، مع وجود قنوات محددة لرفع  بالوقت للقيام بواجباتهم بشكل فعال.
 فصل بين وظائف األعمال والرقابة.الالتقارير، و 

 
أنظمة وضوابط معمول بها لمعالجة المشكالت بما في ذلك إدارة  كذلك يجب أن يكون لدى البنك الرقميو 

 واستمرارية العمل. ،والتدقيق الداخلي ،وتضارب المصالح ،والسلوك ،واالمتثال ،المخاطر
 

 األعمالتعهيد 
ال تمانع سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعهيد األعمال )االستعانة بمصادر خارجية(، ولكن يجب على البنك الرقمي 

كانوا جزءاا من نفس المجموعة أم ال.  ، سواءا ن أي وظائف تقوم بها أطراف ثالثةعأن يدرك بأنه سيظل مسؤوالا 
كما يجب عليه ، خذها ضمن طلب الترخيص المقدمسيتيد سيحتاج البنك الرقمي إلى توضيح أي ترتيبات تعهو 

وستكون سلطة تنظيم الخدمات المالية  المحددة. لمتطلباتامتثال أعمال التعهيد مع اسياسات وإجراءات  توضيح
 مهتمة بمعرفة تخصيص الموارد المتفق عليه، باإلضافة لخبرة وقدرة مزود الخدمة الخارجي.

 
 إدارة المخاطر

، وأن للمخاطر التي يتعرض لها مدركاا  ، كما هو الحال مع المؤسسات المالية التقليدية،البنك الرقمييجب أن يكون 
يجب على البنك و وإدارتها.  ،ومراقبتها ،وقياسها ،وأنظمة الرقابة المناسبة لتحديدها ،والضوابط ،العملياتيقوم بتنفيذ 

ا    ، سيتم تضخيمها من خالل نموذج أعماله.تشغيليةأن بعض المخاطر، مثل المخاطر البالرقمي أن يدرك أيضا
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وجميع مكونات مخاطر  ،مخاطر االئتمان أن يضع في االعتبار على أقل تقدير،سيتعين على البنك الرقمي و 

 المتبع في النهجتوضيح  كما يجب على مقدمي طلبات ترخيص البنوك الرقمية، وكذلك مخاطر التشغيل. السوق 
، وتقديمها مع طلب الترخيص. وستتوقع سلطة (IRAP) عملية تقييم المخاطر الداخليةحاالت المخاطر عبر وثيقة 

 منتظم. بشكل اإعادة تقييم وتحديث نماذج المخاطر الخاصة بهتنظيم الخدمات المالية من البنوك الرقمية المرخصة 
 

 مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني
 ، بما في ذلكاا للقلقرئيس اا بطة بالتكنولوجيا مصدر تشكل المخاطر المرتفقد ، البنك الرقمي عمل نظراا لطبيعة

سلطة تنظيم ستتوقع و واستمرارية العمل.  ،واتصال األنظمة وسالمتها ،أمن المعلوماتب المخاطر ذات الصلة
اختبارها العمل على ، و قوية لتقنية المعلومات بناء أنظمةالخدمات المالية من مقدمي طلبات ترخيص البنوك الرقمية 

أن سلطة تنظيم الخدمات المالية أيضاا ستتوقع عالوة على ذلك، و . بالعملالبدء بحثاا عن أي نقاط ضعف قبل 
 .األمن السيبراني مخاطر لمعالجة يتم اختبارها قبل بدء العمل معمول بهامحددة رقمي تدابير البنك اليكون لدى 

 
ويجب على مقدمي طلبات ترخيص البنوك الرقمية عدم االستهانة بالوقت الذي تستغرقه عملية بناء وتطبيق أنظمة 

الخدمة. وتقبل سلطة تنظيم ، والتي قد تتطلب التواصل واالتفاق مع طرف ثالث لتزويد قوية لتكنولوجيا المعلومات
  الخدمات المالية الحلول السحابية إلدارة البيانات.

 
وستطلب سلطة تنظيم الخدمات المالية من البنوك الرقمية قبل منحها الترخيص النهائي للعمل، اخضاع أنظمتها 

صص، حيث ستشكل قبل طرف ثالث مستقل ومتخ المتصلة بتكنولوجيا المعلومات الختبارات االتصال واألمان من
 لتصديق مجلس اإلدارة على الجاهزية التشغيلية للبنك الرقمي.هذه االختبارات كذلك األساس 

 
 الجريمة المالية

، ومخاطر وتمويل اإلرهاب ،وغسل األموالتعتبر سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن عمليات تقييم الجريمة المالية، 
أعمال البنوك الرقمية. على  ذات األهميةب تنطبق، تعد من االعتبارات الرئيسة لألعمال المصرفية، وهي االحتيال

ولذلك فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية تتوقع بأن يكون لدى مقدمي طلبات ترخيص البنوك الرقمية سياسات 
 .ألموال والعقوباتقواعد وتوجيهات مكافحة غسل او متطلبات  ومحددة لتلبيةواجراءات واضحة 
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 رأس المالالتحّوط و  متطلبات
 10إن شرط رأس المال األساسي المطبق على البنوك الرقمية التي تقبل الودائع ضمن "فئة التحوط األولى" هو 

 كمتطلبعلى أساس المخاطر القائم ، فمن المرجح أن يتم تطبيق الحد األدنى لرأس المال ومع ذلكماليين دوالر. 
 أنشطتهعلى أساس إجمالي المخاطر التي سيواجهها البنك الرقمي في سياق  ذلكيتم احتساب ، حيث أعلى

(، ومعدل الشق األول CET1معدل الشق األول بالنسبة لرأس المال المشترك ) يشملهو ، و التشغيلية وعملياته
% الحتياطي الحفاظ على رأس 2.5% على التوالي، مع تحقيق نسبة 8% و6لنسبة كفاية رأس المال بنسب 

 %.3مال، مع حد أدنى لنسبة الرفع المالي عند ال
 

وتتوقع سلطة تنظيم الخدمات المالية من مقدمي طلبات ترخيص البنوك الرقمية تقييم تغطية رأس المال، والسيولة، 
(، ICAAP)وتمويل الطوارئ، وذلك كجزء من عملية التقييم الداخلي الموضوعية والشاملة لكفاية رأس المال 

 وتضمين نتائج التقييم مع طلب الترخيص المقدم.
 

 الدفعخدمات 
يتيح نظام سوق أبوظبي العالمي إلى جانب ترخيص البنوك الرقمية ضمن "الفئة األولى"، استيعاب طلبات 

 ،اإللكترونيةعات، مثل المحافظ ع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفو لشركات التي تتطلالترخيص المقدمة من ا
مات المقدمة منح هذه الشركات أشكال أخرى من نة، حيث يمكن وفقاا للخدوبطاقة القيمة المختز  ،والرموز المميزة

بترخيص  تتطلب عبئاا تنظيمياا ورأسمالياا أقل مقارنةا و  "،3Cوالتي تندرج عادةا ضمن تراخيص "الفئة  ،الترخيص
 البنك الرقمي الكامل.

 
 الترخيص طلبات تقديم عملية

 البنوك بترخيص المهتمة والجهات األطراف مع بالتواصل مسروراا  المالية الخدمات تنظيم سلطة عمل فريق سيكون 
 اإللكتروني: البريد عبر المالية الخدمات تنظيم سلطة مراسلة نرجو العالمي. أبوظبي سوق  في الرقمية

m.comauthorisation@adg 
 

 الترخيص، مقترح وبحث الستكشاف أولي اجتماع عقد في الترخيص طلبات تقديم لعملية المعتادة الخطوات تتمثل
 المالية الخدمات تنظيم سلطة ستقوم والذي ،كاملال طلبال تقديم قبل مكتملة تنظيمية عمل خطة مسودة تقديم يليه

 الخدمات تنظيم سلطة ستسعى للترخيص، المكتمل الطلب تقديم وبمجرد تقريباا. أسبوعين فترة خالل عليه بالرد
 في المبدئية الموافقة إصدار بشأن قرارها بإبداء المقدم، الطلب واكتمال العمل خطة محتوى  على واعتماداا  المالية

 النهائي، صالترخي على بالحصول اليقين الطلب لمقدم المبدئية الموافقة ستمنح حيث أسبوعاا، 12 إلى 10 غضون 
 البنك تشغيل لبدء الالزمة التحتية والبنية النظم وبناء الموظفين، وتعيين العمل، مقر بتأمين البدء من ستمكنه كما

 الرقمي.

mailto:authorisation@adgm.com
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 للوفاء الوقت لبعض الرقمية البنوك ترخيص طلبات مقدمي بعض حاجة المالية الخدمات تنظيم سلطة وتتوقع

 المالية الخدمات تنظيم سلطة عمل فريق فإن ولذلك بهم، الخاصة ليةاألو  الموافقة على الحصول باشتراطات
 على للحصول وصوالا  المطلوبين والمشورة الدعم لتقديم الفترة تلك خالل الجهات هذه مع قرب عن العمل سيواصل
  .ةاألولي الموافقة
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 العالمي أبوظبي سوق  في الرقمية البنوك ترخيص متطلبات ملخص

 .المالية الموارد ذلك في بما ومناسبة، كافية موارد توفير •

 .واالنضباط الجدارة •

 .فعال بشكل المؤسسة على اإلشراف امكانية •

 المخاطر. وإدارة االمتثال ترتيبات •

 االشتراطات األولية
 

 

 

 

 

 وشاملة. موثوقة تكون  أن يجب •
 .تستعرض بشكل واضح األساس المنطقي للطلب •
 .مستدام وقابل للتطبيقتقدم نموذج عمل  •
 .تغطي كافة جوانب األنشطة المقترحة •

 العمل خطة
 
 
 
 

 السوق. في مقر ووجود العالمي، أبوظبي سوق  في شركة أو فرع •
 أم بنك •
 عليا. وإدارة وحوكمة، ،مقنعة ملكية •

 الهيكل القانوني
 
 
 

 المتحكمين %10المؤسسات أو األشخاص الطبيعيين اللذين يمتلكون نسبة أكثر من  •
 

 الوظائف المتحكمة: •
مدراء مرخصين. ستأخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية نظرة شاملة للتكوين العام  -

 لمجلس اإلدارة.
 مسؤول تنفيذي أول مقيم في دولة اإلمارات. -

 وظائف معترفة: •
 موظف امتثال )مقيم في دولة اإلمارات(. -
 األموال.موظف تبليغ عن عمليات غسل  -
 موظف تمويل. -

معالجة وظائف اإلدارة العليا مثل رئيس األعمال، والرئيس التنفيذي للمخاطر،  •
 والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. 

 

 التوظيف
 
 

توضيح البنية التشغيلية لتقسيم المسؤوليات الكبيرة بين أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد  •
 اإلدارة العليا.

 المعرفة والمهارات والخبراتبفيما بينهم يتمتعون مزيج مناسب من األفراد الذين  •
 والقدرة.

 تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل واضح. •
 
 

 اإلدارة، واألنظمة والضوابط
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 ال يمكن تعهيد المسؤولية. •
 التوضيح التام للمهام التي يتم تعهيدها. •
 خبرة وقدرة مزود الخدمة الخارجي. •

 

 التعهيد

 يمكن التعرض لها.لمخاطر التي الوعي با •
 ،وقياسها ،وأنظمة الرقابة المناسبة لتحديدها ،والضوابط ،العملياتالقيام بتنفيذ  •

 .وإدارتها ،ومراقبتها
 .بعض المخاطر، مثل المخاطر التشغيلية، سيتم تضخيمها •
 .عملية تقييم المخاطر الداخليةوثيقة تضمين  •

 

 المخاطرإدارة 
 

 بناء أنظمة قوية لتقنية المعلومات واختبارها قبل بدء العمل. •
 سياسات واجراءات متعلقة باألمن السيبراني.اتباع  •
 مراجعة واختبارات مستقلة.عمل  •

 

مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن 
 السيبراني

 

من  وتمويل اإلرهاب، ومخاطر االحتيال ،وغسل األموالتعد الجريمة المالية،  •
 المخاطر الرئيسة التي تتطلب سياسات واجراءات شاملة.

 

 الجريمة المالية
 

 ال متطلبات على الفروع، فقط السيولة. •
 لشركات المؤسسة في سوق أبوظبي العالمي:األعلى ل متطلباتال •

 دوالر ماليين 10 :األساسي المال رأس -
 اجمالي على والمعتمد المخاطر أساس على القائم المال لرأس األدنى الحد -

 الشق ومعدل (،CET1) المشترك المال لرأس بالنسبة األول الشق معدل المخاطر.
 التوالي. على %8و %6 بنسب المال رأس كفاية لنسبة األول

 (.ICAAP) المال رأس لكفاية الداخلي التقييم •
 

 رأس المال

 المبدئية الموافقة استيفاء كافة االشتراطات المطلوبة قبل بدء العمل. •
 

-انتهى  -  


