
ي مجال تط
 
وير تجربة سلطة النقد الراهنة ف

نيةاجراءات قاعدة اعرف عميلك وبنيتها التق

حاتم الحمدهللا

سلطة النقد الفلسطينية

2019
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رؤية سلطة النقد

2018-2023

دولة فلسطين رائدة في استخدام وسائل الدفع 

اإللكترونية لخفض الدفع النقدي والحد من المخاطر 

بالشكل الذي سيكون داعما لالقتصاد الوطني 

الفلسطيني 
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خدمات الدفع-أهداف سلطة النقد

الشكلبللمدفوعاتالمناسبةالتحتيةالبنيةوتطويرتعزيز•

علىظويحافواألشخاصالماليالسوقاحتياجاتيلبيالذي
E-Paymentsالمالياالستقرار Strategy 2018-2023

FINTECHالماليةالتكنولوجياتحفيز• Strategy

Financialالماليالشمولتحقيق• Inclusion Strategy
2018-2025

الفعالةاالشرافووسائلالمناسبالقانونياالطارتوفير•
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أهم إنجازات سلطة النقد
التحفيز

قطاع خدمات 
الدفع

قطاع مشغلي 
أنظمة 

المدفوعات

نشر التوعية

خفض تكلفة 
الخدمات

حماية أموال 
المستخدمين

البنية التحتية

ت نظام براق للتسويا
RTGSالفورية 

نظام المفتاح الوطني 
PNS194

نظام التحويل االلكتروني 
للمدفوعات صغيرة 

الحجم والرواتب

نظام االستعالم 
االئتماني

نظام المقاصة 
ECCااللكترونية 

التشريع

قانون المدفوعات 
الوطني 

قانون التعامالت 
االلكترونية

تشريع ترخيص 
تقديم خدمات 

المدفوعات

تشريع  اصدار النقود 
E-Moneyااللكترونية 

Regulatory Sandbox

التخطيط 
االستراتيجي

الخطة 
االستراتيجية 

للشمول المالي 
2018-2023

الخطة الوطنية 
لتطوير وسائل 

الدفع االلكتروني 
2018-2023

الخطة 
االستراتيجية 
للتكنولوجيا 

المالية
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الخطة الوطنية لتطوير وسائل الدفع

2018-2023
PSPsترخيص وتحفيز شركات خدمات الدفع •

PBSCانشاء شركة الخدمات المصرفية الوطنية •

كنولوجيا الدفع تطوير البنية التحتية بالشكل الداعم للتغير في ت•

Instant Paymentsالتسوية الفورية لمدفوعات التجزئة •

السيبرانياألمن •

•Regulatory Sandbox

•E-KYC

•BIG Data
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سلطة النقد الفلسطينية

نظام براق للتسويات الفورية

دعم المبادرات

Regulatory Sandbox

نظام الدفع بالتجزئة

تبادل الحواالت 

صغيرة الحجم 

ورواتب القطاع 

الخاص
E-KYC

BIG Data

FINTECH HUP & 
Committees

:دور سلطة النقد التشغيلي 

زئةتشغيل نظام تسوية المدفوعات الهامة والتجزئة الفورية ونظام الدفع بالتج1.

قيادة جهود شركة الخدمات المصرفية2.

ترخيص شركات خدمات المدفوعات3.

االشراف الفعال وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة4.

2023-2018-بنية الدفع
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PSPs
PNBC

تشغيل أنظمة الدفع 

بالتجزئة

بورصة فلسطين

مركز اإليداع

تداول األوراق المالية 

والتحويل

نظام تسوية 

مدفوعات التجزئة 

السريعة

تسوية مدفوعات 

التجزئة صغير الحجم 

بشكل فوري



أهمية وجود نظام الكتروني وتشريع 

خاص  بقاعدة اعرف عميلك

نتحفيز قبول خدمات الدفع بشكل فعال وآم•

ع مقدمي خدمات الدف)تلبية احتياجات السوق •

السقوف والفئات-(االلكترونية

ر مخاطر االحتيال وتبييض األموال وعدم توف•

الخبرة المصرفية لدى مقدمي خدمات الدفع 

ووكالئهم

الشمول المالي•
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توجهات وخيارات سلطة النقد

KYC-نظام الفئات 

(Online KYC) -فئة التسجيل الفوري •

قواعد بيانات سلطة النقد–فئة المصرفيين •

فئة الغير مصرفيين•
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توجهات وخيارات سلطة النقد

خيارات البنية التحتية

Blockchain: الخيار األول•

الشبكة المصرفية: الخيار الثاني•

-أنظمة شركات خدمات الدفع: الخيار الثالث•

مركزية على مستوى الشركة

و بصمة العين/استخدام تقنية بصمة اليد أو•
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أهم التحديات الراهنة

االطار القانوني والتشريع•

انشاء قاعدة بيانات مركزية•

أمن النظام وحماية المعلومات•

تصميم البنية التحتية•

تكلفة االستخدام•
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,,وشكرا
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