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 " الدرهم الرقمي"العملة الرقمية للبنوك المركزية استيراتيجية  طلقيلمصرف المركزي ا

 

 شركتيمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية مع  وقع(: 2023 مارس 23)أبوظبي 

 "G42 Cloud " و"R3" حدى المبادرات إ، لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي

لتقديم خدمات  "G42 Cloud" وتم اختيار. في دولة اإلماراتل البنية التحتية المالية التسع لبرنامج تحو

 . ةالتكنولوجيالخدمات " R3"في حين ستقدم  ،لمشروعلالبنية التحتية 

 
"عابر" المركزية، من ضمنها مشروع  للبنوك الرقمية مبادرات العمالتنجاح  بعدات الشراكوتأتي هذه 

صادرة عن الرقمية العملة الإمكانية استخدام  هأكدت نتائج تيوال ،2020في مع البنك المركزي السعودي 

"التأثير العالمي  المشروع على جائزة لعبر الحدود، كما حص مركزيين لتسوية المدفوعاتالبنكين ال

لمشروع "الجسر"  التجريبي التشغيلباإلضافة الى   .الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج "2021

بالتعاون مع سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايالند  للعمالت الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود

تم من خالله الذي و ،2022ي ف ومعهد العمالت الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية

تنفيذ لالمركزي  في جهوزية المصرف. وساهمت هذه المبادرات إنجاز معامالت مالية ذات قيمة حقيقية

 . الخاصة به لعملة الرقميةل هاستراتيجيت

 

غضون التي يُتوقع اكتمالها في  ستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقميةال المرحلة األولى وتشمل

 تسهيلبهدف لمنصة الجسر  التجريبياإلطالق  :ثالث ركائز رئيسية على المقبلة 15إلى  12الـ األشهر 

على الثنائي التعاون و، التجارة الدولية سوية مدفوعاتوت العابر للحدودالرقمية المالية للعمالت  معامالتال

لشركاء التجاريين لدولة االذي يعد أكبر  ،الهندجمهورية مع  لعمالت الرقمية المركزيةاإثبات مفهوم 

رقمية صدار عملة إل المركزية للبنوكلعملة الرقمية امفهوم عمل على إثبات باإلضافة الى ال، اإلمارات

 . في اإلمارات والمؤسسات الستخدام األفراد والشركات

 

 النقودمن أشكال شكالً رة والمدعومة من المصرف المركزي صد  المُ للبنوك المركزية العملة الرقمية وتُعد 

أكثر أماناً وسرعة إلجراء المدفوعات وسيلة وتتميز بكونها ، للقيمة ةمخزنوال خالية من المخاطرال الرقمية

 سهمستُ  ،ل دولة اإلمارات إلى اقتصاد رقميجهود تحو من جزءً ونها وك .عبر الحدود وبتكلفة منخفضة

عبر الحدود، المحلية والمدفوعات في  التحديات الحاليةالتخفيف من العملة الرقمية للمصرف المركزي في 
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ز البنية التحتية للمدفوعات في يتعزسهم في ستُ كما  ،نقدي المجتمع والوصول لالشمول المالي  وتحقيق

ً مالياً مما يضمن نظام والدولية،محلية قوية للمدفوعات ال إضافية قنواتتوفير واإلمارات  ً مرن ا ً وموثوق ا . ا

مع  للمدفوعاتالتحتية  البُنىدولة اإلمارات لدمج  لك، يعمل المصرف المركزي على جهوزيةذالى جانب 

 الذي يشمل ترميز األنشطة المالية وغير المالية.و، (tokenisationالرقمي )الترميز 

 

 ةالمركزي للبنوكالعملة الرقمية  "ان مبادرة: مصرف المركزيالمعالي خالد محمد بالعمى، محافظ قال و

اإلمارات القيادية من أن يُرسخ مكانة من شأنه الذي و جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية هي

استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي تطور  اطالقيجسد وأضاف معاليه: "" .كمركز مالي عالمي

إلى تسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد ها ذهدف تنفيتحيث  ،منظومة األموال والمدفوعات في الدولة

 المركزي مصرفالعملة الرقمية لل ستجلبها تيال الفرصرؤية لنتطلع و. الشمول الماليوتعزيز الرقمي 

 ."اقتصادنا ومجتمعنا إلى

 سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل والمستجدات في الوقت المناسب.  

 

 

 -انتهى-

 


