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بيان مشترك حول مشروع "إم-سي بي دي سي بريدج" للعمالت الرقمية المتعددة
للمصارف المركزية

أبوظبي ( 23فبراير  :)2021يُعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعهد العمالت الرقمية
لبنك الشعب الصيني بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايالند عن انضمامهما للمرحلة الثانية من
مشروع  ،“Inthanon-LionRock”1الذي يهدف إلى تسهيل المدفوعات عبر الحدود من خالل استخدام
العملة الرقمية للبنك المركزي .ويجدر الذكر أن سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايالند كانا قد بدءا هذا
المشروع المدعوم من قبل مركز االبتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ ( )BISIHوالذي أعيد
تسميته مشروع "إم-سي بي دي سي بريدج" للعمالت الرقمية المتعددة للمصارف المركزية (m-CBDC
).Bridge
وانطالقا ً من الخبرة المكتسبة من مشروع ” ،“Inthanon-LionRockسوف يستكشف مشروع
) (m-CBDC Bridgeبشكل أكبر إمكانات تقنية السجالت الموزعة ( ،)DLTوذلك من خالل تطوير
نموذج أولي إلثبات مفهوم يهدف إلى تسهيل معامالت الدفع بالعمالت األجنبية عبر الحدود بشكل آني وعلى
مدار الساعة خالل كافة أيام األسبوع وبمشاركة دول عدة .كما سيتناول المشروع حاالت االستخدام العملي
عبر الحدود باستعمال العمالت المحلية واألجنبية.
وبعد انضمام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعهد العمالت الرقمية لبنك الشعب الصيني،
سوف يعمل مشروع ) (m-CBDC Bridgeعلى تعزيز بيئة مواتية النضمام مزيد من البنوك المركزية
من آسيا وغيرها من المناطق ،وذلك من أجل دراسة المشروع بشكل مشترك إمكانات تقنية السجالت الموزعة
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص نقاط الضعف
في تعزيز البنية التحتية المالية للمدفوعات عبر الحدود .ومن
ّ
المرتبطة بتحويالت األموال عبر الحدود ،مثل ضعف الكفاءة والتكلفة العالية ومسارات االمتثال التنظيمي
المعقّدة  .واألهم من ذلك ،ستأخذ البنوك المركزية المشاركة في االعتبار نتائج اثبات المفهوم من أجل تقييم
جدوى مشروع ) (m-CBDC Bridgeفي حال استخدامه في عمليات تحويل األموال عبر الحدود ،وتسوية
معامالت التجارة الدولية ومعامالت أسواق رأس المال.

-انتهى-

 1أجرت سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايالند بحثا مشتركا تحت اسم مشروع " "Inthanon-LionRockفي الربع الرابع من عام 2019
بغرض دراسة تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي وتقنية البلوكشين في مجال المدفوعات عبر الحدود .لمزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على
البيان الصحفي على الموقع االلكترونيhttps://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press- :
releases/2020/01/20200122-4/
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