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ضمن عبر الحدود ة يحقيققيمة  المدفوعات ذاتمن مجموعة أول  ينجزالمركزي المصرف 

 ةك المركزيوللعمالت الرقمية للبن "الجسر"مشروع 
 

 

مؤخراً أول وأكبر مشروع  المركزياإلمارات العربية المتحدة مصرف  أكمل (:2022أكتوبر  26) أبوظبي
سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايالند بالتعاون مع  ، وذلكبنجاح للعمالت الرقمية للبنوك المركزية تجريبي

ً  20حيث نفذ ، ومعهد العمالت الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية ً  بنكاً تجاريا  مشاركا
 الجسرمشروع كجزء من وذلك ، لحدودل العابرةن عمالئها من الشركات ع حقيقية نيابةً قيمة معامالت ذات 

"mBridge .التجريبي " 
 
ستخدام المؤسسات المالية الاألول للعمالت الرقمية للبنوك المركزية ، الذي يعد المشروعهذا نجاح  يعكسو

مستوى  ذاتالمصرف المركزي إلنشاء بنية تحتية مالية  سعي ،فريقياأفي منطقة الشرق األوسط وشمال 
ً مع توجيهات ، عالمي وأنظمة دفع مبتكرة لدعم التنافسية االقتصادية لدولة اإلمارات  الرشيدةقيادة التماشيا

 وتمكين التنوع والنمو في القطاع المالي. 
 

إلجراء أكثر  "الجسر"منصة  األربعلدول االبنوك التجارية في  متاستخد لمشروعالمرحلة التجريبية لوخالل 
ما يعادل  مليون درهم إماراتي  80اقيمته جماليإ بلغ ،والمدفوعات جنبيةاأل العمالت صرفلمعاملة  160من 
 مدى ستة أسابيع.  على مليون دوالر أمريكي 22

 
أكثر أماناً وسرعة وبتكلفة بشكل عبر الحدود النقدية  تسويةالمعامالت إمكانية إجراء لمشروع انتائج  توأظهر

تم تحديدها كأولوية اقتصادية  والتي، ةرف المركزياالمص العمالت الرقمية المصدرة منباستخدام  منخفضة
 .والجهات المشاركةلتجارة اإلقليمية والدولية على ا يجابيةثار اإلالى جانب العائدات واآللمجموعة العشرين، 

 أساساً له، العمالت الرقمية للبنوك المركزيةيتخذ من ودول والعمالت المختلف لمصمم ال ،مشروعال يقدمكما 
 األنظمة للمدفوعات العابرة للحدود.مع فقاً متواقابالً للتطوير وحالً فعّاالً 

 
يجسد : "المركزياإلمارات العربية المتحدة مصرف ، محافظ ىلعمامعالي خالد محمد ب صّرحبهذه المناسبة، و

الرقمية عمالت الالرائدة في تطوير وإصدار تكون دولة اإلمارات في أن  ةالقيادة الرشيد رؤية "الجسر"مشروع 
 اإلمارات مصرف يكونالمالية المتقدمة، وأن  للبنية التحتية األمثللبنوك المركزية والمركز اإلقليمي ل

 مبادرات من جزء هو المشروع أنمعاليه  وأوضح  ".في العالم المركزية أفضل المصارف ضمنالمركزي 
، للدولةاالتجاهات االقتصادية بما يتماشى مع  ونموهوتنوعه  المالي دعم تنافسية القطاعل المركزي المصرف

إطار الحوكمة الصحيح للعمالت الرقمية للبنوك العمل على وضع في  المركزي المصرف مواصلة مؤكداً 
  .للشركات والمستهلكينلتقديم فوائد ملموسة المتبادل المركزية القابلة للتشغيل 
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