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CBUAE Classification: Restricted 

ل الرقمي لتسريع   ل البنية التحتية الماليةتحو   برنامجالمصرف المركزي يطلُق  في التحو 

 قطاع الخدمات المالية 

 

  مبادرات رئيسية تهدف  9يشمل البرنامج ً ومنصة لتمكين دولة اإلمارات لتصبح مركزاً ماليا

  للمدفوعات الرقمية ووجهةً للتميّز في االبتكار والتحول الرقمي

 

تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس  :(2023فبراير  12)أبوظبي 

رئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، أطلق والوزراء، وزير ديوان الرئاسة، 

 ،قطاع الماليفي الالتحّول الرقمي  لتسريعالمالية تحّول البنية التحتية  لمركزي اليوم برنامجالمصرف ا

 . العالمفي المركزية المصارف المصرف المركزي من بين أفضل ليصبح استراتيجية أكثر شمولية  ضمن

دولة ورفع تنافسية  التعامالت الرقميةوتعزيز قطاع الخدمات المالية دعم البرنامج إلى هذا ويهُدُف 

ووجهةً للتميّز في االبتكار الرقمية للمدفوعات ومنصة اً مالياً مركزرؤيتها لتكون  تكريس في اإلمارات

  .في القطاع المالي االبتكار والتعاون والمنافسة دفع عجلة، من خالل والتحول الرقمي

على المرحلة األولى نطوي ت، حيث رئيسيةمبادرات  تسعتنفيذ تحّول البنية التحتية المالية ويشمُل برنامج 

، ومنصة منظومة محلية لبطاقات الدفعمثل إطالق خدماٍت على ومن البُنى التحتية للمدفوعات الرقمية عدد 

الستخدامات لللمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي لالستخدامات عبر الحدود و

البتكار في اوالشمول المالي،  تحقيقإلى الرقمية المدفوعات مبادرات تسعى  السياق،في هذا المحلية. و

 نقدي.  الفي الوصول لمجتمع  وللمساهمةال وفعّ شكل آمن بالمدفوعات 

قيادته الرقمية من خالل اعتماد تكنولوجيات  المصرف المركزي زُ ، سيعزّ برنامج المذكورالوكجزء من 

  ضمان االستقرار المالي.للتنفيذ عمليات إشرافية قوية وإشرافية متقدمة وحلول إلدارة البيانات 

ً نحو وفي إطار مساعدة القطاع المالي للمضي قُ  ، تتمثل المرحلة التالية من المنشود الرقميالعصر دما

برنامج التحّول في تطوير وتنفيذ عدٍد من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية 

االمتثال من تُحّسن هذه البنى التحتية الرقمية ، حيث سعميلك اإللكترونية والتمويل المفتوحواعرف 

زيز األمن والمرونة تكلفة التشغيل، وتُعّزز االبتكار وتجربة العمالء، واألهم من ذلك، تعمن الرقابي، وتُقلّل 

  التشغيلية. 

ء منصة هامة لدعم رؤية الدولة "نحن إنشاإلى ، 2026وسيؤدي الدمج الكامل للبرنامج بحلول عام 

" واالستراتيجية الوطنية لالقتصاد الرقمي. كما سيدعُم ذلك رسالة المصرف المركزي 2031اإلمارات 

قوية واعتماد  ماليةالمتمثلة في تعزيز االستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك من خالل بنية تحتية 

 التكنولوجيات الرقمية. 

يجسد إطالق برنامج تحّول  " :معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزيوتعليقاً على ذلك، قال 

 القطاع المالي، ونفخرُ وتطوير البنية التحتية المالية توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة نحو رقمنة االقتصاد 

المنظومة المالية المزدهرة لدولة  في المصرف المركزي بدورنا الفعّال في بناء بنية تحتية تدعم هذه
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لتنفيذ خطة البرنامج وتحقيق أهدافه وسنواصل العمل مع الشركاء الرئيسيين . اإلمارات ونموها المستقبلي

 جذب أفضل المواهب." لو وتسريع وتيرة تبني الخدمات الرقمية في القطاع المالي

وسيتم اإلعالن في الوقت المناسب عن مزيد من التفاصيل وعن المستجدات الخاصة بتنفيذ كل ركيزة من 

  برنامج. الركائز 

 

  – انتهى -

 مالحظات للمحررين: 

ل   البنية التحتية المالية:  المبادرات التسعة لبرنامج تحو 

أول منصة موحدة وآمنة وفعالة لبطاقات الدفع في دولة  المنظومة المحلية لبطاقات الدفع: -1

 اإلمارات العربية المتحدة، تدعم نمو التجارة اإللكترونية والتعامالت الرقمية في الدولة. 

منصة آمنة وصديقة للمستخدم لتسهيل دخول العمالء بشكل  منصة اعرف عميلك اإللكترونية: -2

 بة للعمالء باستمرار.توفير العناية الواجلغير مباشر للبرنامج و

أفضل المصارف المركزية في إصدار عملة أحد أن نصبح  العملة الرقمية للمصرف المركزي: -3

تذليل رقمية للمصرف المركزي لكل من المدفوعات عبر الحدود واالستخدامات المحلية ل

االبتكار المدفوعات عبر الحدود وللمساعدة على دفع عجلة العوائق التي تقف في وجه الصعوبات و

 في المدفوعات المحلية.

عن التعاون في قطاع الخدمات المالية  تحفيز االبتكار والقدرة التنافسية، فضالً  التمويل المفتوح: -4

 والمؤسسات المعنية. األطراف الرئيسية المتبادل والعمل المشترك بين جميع االرتباط من خالل 

 ة تدعم العمليات الرقابية واإلشرافية.تكنولوجيا إشرافية متقدم التكنولوجيا اإلشرافية: -5

 منصة تعاونية للمشاركة والبحوث ولتطوير أساليب التكنولوجيا المالية.  مركز االبتكار: -6

منصة دفع آمنة وفعّالة وقوية تدعُم الشمول المالي للوصول إلى  منصة المدفوعات الفورية: -7

 نقدي من خالل المدفوعات الرقمية.  المجتمع 

 لة للتطوير ويمكن االعتماد عليها. مالية سيادية آمنة ومرنة وقابتحتية بنية  المالية:سحابة ال -8

   دعم التجارب االستثنائية للعمالء وتعزيز ثقافة التميّز في القطاع المالي. التميز وتجربة العمالء: -9


