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يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

 معلومات عن االبتكارأ. 

المرفقات 
 )نعم/ال(

الدليل الرقم املرجعي في 

 اإلرشادي
 # املجال الوصف  الصيغة

1-1أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   1 ملخص الفكرة ُيرجى تقديم وصف مختصر عن االبتكار الخاص باملنشأة.  

1-2أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   ُيرجى ذكر املشاكل التي تعالجها هذه الفكرة. 

 2 منافع الفكرة
2-2أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   

اآلتي: املستهلكين، واألنشطة األخرى، واالقتصاد )مع وضع ُيرجى ذكر أثر الفكرة وعوائدها على 

 تقديرات كمية قابلة للقياس إن وجدت(.

3-2أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
 ُيرجى تقديم ملخص يوضح كيفية تعزيز االبتكار للمنافسة الفعالة.

 نتيجة تقييم الطلب()ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في 

1-3أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
ُيرجى توضيح كيفية توظيف االبتكار املقترح للتقنيات الحديثة أو الناشئة أو كيفية استخدامه 

االبتكار الحقيقي  للتقنيات املوجودة بطريقة مبتكرة وجديدة. 

  والبيئة التنظيمية

 

3 

2-3أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
وضح بإيجاز أوجه التشابه واالختالف الرئيسة بين االبتكار املقترح واألفكار األخرى املوجودة في 

 السوق واألنظمة واللوائح والقواعد ذات العالقة الحالية 

1-4أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   ُيرجى تحديد شريحة العمالء املستهدفة.  

 4 خطة العمل
2-4أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   ُيرجى تحديد حجم قاعدة العمالء املتوقعة  

3-4أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
ُيرجى توضيح مصادر الدخل الرئيسة املتوقعة واملصروفات الرئيسة املتوقع تكبدها على مدى 

 فترة ثالث سنوات.



يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

1-5أ نعم جدول على هيئة  اإلجابة تقدم   
ُيرجى تقديم ملخص ملخاطر االبتكار الجوهرية املحتملة، باإلضافة إلى طريقة تقييمها 

 إدارة املخاطر والتخفيف منها. 

 

5 
2-5أ نعم جدول على هيئة  اإلجابة تقدم   

ُيرجى تقديم ملخص لعمليات االحتيال املحتملة، باإلضافة إلى طريقة تقييم كل عملية 

 والتخفيف منها.

1-6أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
يعد اختبار االبتكار في بيئة  )ملاذاُيرجى ذكر األسباب الداعية لالنضمام إلى البيئة التجريبية 

 حقيقية أمًرا ضرورًيا لتطويره بالكامل؟( 
االحتياج الحقيقي 

 للبيئة التجريبية
6 

1-7أ ال اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
ٍّ من مبادرات رؤية ُيرجى توضيح كيف يمكن 

التي  2030للفكرة أن تخدم كعامل تمكين ألي 

افق تندرج تحت برنامج تطوير القطاع املالي.  7 2030مع رؤية  التو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

 الجاهزية لالختبارب. 

المرفقات 
 )نعم/ال(

الرقم املرجعي في 

الدليل 

 اإلرشادي

 # املجال الوصف  الصيغة

1-1ب ال  
نعم / الاإلجابة ب   

 
 أولي جاهز لالختبار؟ )نموذج( هل هناك منتج

 1 الجاهزية لالختبار

2-1ب نعم جدول على هيئة  اإلجابة تقدم   
إذا  بالجهة؟هل قامت املنشأة بالربط والتكامل مع طرف ثالث خارجي في البيئة التطويرية الخاصة 

 كانت اإلجابة نعم، ُيرجى تحديد أسماء الشركات  وتقديم معلومات عنها.

3-1ب ال  

بما ال يتجاوز  اإلجابة على هيئة نقاط تقدم

  كلمة لكل سيناريو 1000

 

ُيرجى تقديم وصف مفصل لثالثة أو أربعة سيناريوهات اختبار مع النتائج املتوقعة، وذلك لتبديد  

عن التقنية التنظيمية أو نموذج العمل، والتي قد ال تكون قابلة للمحاكاة الشكوك التي قد تنشأ 

 ملا يلي:
ً
 بمنطقية أو فعالية في بيئةٍّ تجريبية. يجب أن يتضمن كل سيناريو اختبار وصًفا مفصال

 أهداف االختبار  -

 وصف االختبارات املقرر إجراؤها -

 نك املركزي الستخدامها أثناء االختبار التخفيف/اإلعفاء من أي ضوابط تنظيمية يطلبها الب -

 املخاطر املرتبطة وخطة التخفيف املقترحة لكل سيناريو -

 مؤشرات املخاطر الرئيسة ومؤشرات األداء الرئيسة لكل اختبار  -

 ضمانات العمالء التي سيتم وضعها -

1-2ب ال  
 400-300بين  اإلجابة على هيئة نقاط تقدم

 كلمة

تنوي املنشأة إبرام شراكة معها وبيانات االتصال الخاصة  الجهات التيالشركات/ُيرجى وضع أسماء 

الختبار، وطبيعة العالقة بها، وذلك إلجراء االختبار في البيئة التجريبية، ووصف أدوار الشركاء في ا

)ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم  معهم. 

 ب(الطل

 2 الشراكات



يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

1-3ب نعم اإلجابة على هيئة نقاط تقدم   
ُيرجى وضع خطة خروج وانتقال من خالل وضع النهايات املحتملة لالختبارات التي سُتجرى، واإلجراء 

 املزمع اتخاذه لكل نهاية.

اتيجية الخروج استر  3 

2-3ب ال  
ُتدخل اإلجابة على هيئة نقاط بما ال يتجاوز 

كلمة  400   

غ العمالء بما يلي: ُيرجى ت
 
 قديم إثبات على وجود خطة تواصل تبل

  املدة والشروط املرتبطة بالحدود والقيود، واملخاطر املرتبطة باملشاركة في البيئة

 التجريبية التشريعية.

 .إشعار بإنهاء التجربة، أو بإمكانية تقديم الخدمة املالية على نطاق أوسع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

 األساسيةالبيانات ج. 

المرفقات 
 )نعم/ال(

الرقم املرجعي في 

الدليل 

 اإلرشادي

 # املجال الوصف  الصيغة

1-1ج ال على هيئة نقاط  ُتدخل اإلجابة    االسم والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف. 
ً
 ُيرجى تقديم معلومات جهة التواصل شاملة

الهوية/معلومات 

  التواصل
1 

2-1ج ال  ُيرجى كتابة االسم املستهدف للمنشأة أو الشركة.    ُتدخل اإلجابة  على هيئة نقاط  

3-1ج ال  ُيرجى ذكر دولة التأسيس إذا كانت العمليات الحالية تدار في دولة أخرى.  ُتدخل اإلجابة  على هيئة نقاط  

4-1ج ال  ورقم الهاتف واملوقع اإللكتروني للمنشأة. ُيرجى تقديم العنوان املسجل ُتدخل اإلجابة  على هيئة نقاط  

1-2ج ال  

بما ال يتجاوز  على هيئة نقاطُتدخل اإلجابة 

  كلمة 150

 

   :ُيرجى تحديد ما إذا كانت املنشأة تنتمي إلى قطاع الخدمات املالية وباألخص إذا كانت في

 القطاع املصرفي -

 قطاع التأمين -

  قطاع الصرافة -

 قطاع التمويل -

 قطاع املدفوعات -

  أخرى )يرجى التحديد( -

 ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم الطلب.

االرتباط بقطاع 

 الخدمات املالية
2 

 

 

 

 



يعية  نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشر

  

 

 مالحظات:

 " يرجى مشاركة اإلجابات بملف منفصلword document " 

  في الدليل اإلرشادي لتوضيح آلية اإلجابة على كل سؤال. 1على امللحق رقم  االطالعيرجى 

 لن يتم قبول نموذج التقديم في حال عدم االلتزام باملتطلبات املوضحة بالدليل اإلرشادي للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية 

 معلومات عامةد. 

المرفقات 
 )نعم/ال(

الرقم املرجعي في 

الدليل 

 اإلرشادي

 # املجال الوصف  الصيغة

1-1د نعم  
 5محدد في  -جدول  على هيئة ُتقدم اإلجابة

 أشخاص ذات عالقة
 1 معلومات فريق العمل رجى تقديم املؤهالت املهنية والخبرات السابقة لفريق العمل ذات الصلة بالطلب ونموذج العمليُ 

1-2د ال  
بما ال يتجاوز اإلجابة على هيئة نقاط  تقدم

كلمة 300  

 سنوات عمل املنشأة واإلنجازات السابقة لها، إن وجدت.ُيرجى تحديد عدد 

 )ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم الطلب(

  سنوات العمل

 واإلنجازات السابقة
2 

1-3د نعم اإلجابة على هيئة نقاط  تقدم   
املنشأة/نموذج العمل لحين الوصول إلى مرحلة ُيرجى تقديم ملخص يوضح كيف سيتم تمويل 

 تحقيق األرباح

 3  الحصول على التمويل

2-3د نعم  

ملف في  على شكل رسم بياني اإلجابة تقدم

جميع املساهمين وحصص  يوضحاكسل 

  مساهمتهم

 ُيرجى تقديم مخطط لهيكل املساهمين الحاليين )إن وجد(.

 ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم الطلب()ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، 

3-3د نعم  

 على شكل نسخة مرفقة مناإلجابة  تقدم

وثيقة التزامات التمويل التي تثبت حصول 

  املنشأة على القدر الكافي من التمويل

 

 ُيرجى تقديم نسخة من وثيقة التزامات التمويل التي تثبت حصول املنشأة على القدر الكافي من

 .التمويل )إن وجدت(

 )ُيرجى مالحظة أن هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم الطلب(

1-4د ال  
على هيئة نقاط بما ال يتجاوز  اإلجابة تقدم

كلمة 400  

 ُيرجى تحديد ما إذا كانت املنشأة تركز على أي من أهداف التنمية املستدامة.

 هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر اإلجابة من عدمها في نتيجة تقييم الطلب()ُيرجى مالحظة أن 

أهداف التنمية 

 املستدامة
4 

 


