CBUAE Classification: Public

مبادرة "حوار شباب المصرف المركزي" تحفّز الشباب على تبني االبتكارات المالية
لتحقيق أهداف استراتيجية اإلمارات للخمسين عاما ً المقبلة
أبوظبي ( 7يوليو  :)2021افتتح معالي خالد محمد بالعمى ،محافظ مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،النسخة الثانية من مبادرة "حوار شباب المصرف المركزي" ،لالحتفال بالذكرى
السنوية الثانية لتأسيس المجلس ،وتزامنا مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي .واستهدف الحوار تمكين
الشباب وتحفيزهم على تبني االبتكار والتكنولوجيا ،وتوظيفها لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة
للخمسين عاما المقبلة.
تضمنت النسخة الثانية من "حوار الشباب" كلمة من معالي عمر سلطان العلماء ،وزير دولة للذكاء
االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ،تحدث فيها عن أهمية الذكاء االصطناعي
في تقدم اقتصاد الدولة.
وشارك في جلسات النقاش كبار موظفي المصرف المركزي والجهات التنظيمية األخرى في الدولة،
مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للبلوك تشين.
كما ناقش المتحدثين التوجهات التي تسهم في تشكيل القطاع المالي والمصرفي ،مثل التكنولوجيا
المالية ،والتكنولوجيا التنظيمية ،وتقنيات البلوك تشين ،وكيفية مساهمة هذه التقنيات في تحقيق
األهداف االستراتيجية للخمسين عاما المقبلة ،األمر الذي من شأنه أن يثري فكر الشباب ويعدهم
لقيادة القطاع في المستقبل.
وخالل كلمته االفتتاحية ،قال معالي خالد محمد بالعمى ،محافظ المصرف المركزي " :تجسيدا لرؤية
قيادتها الرشيدة وتطلعات شعبها ،أرست دولة اإلمارات على مدار الخمسين عاما الماضية دعائم
نمو مسيرتها وازدهارها .ونحن في المصرف المركزي نسعى إلى تمكين شباب اإلمارات للمشاركة
بشكل فاعل في مسيرة الدولة التنموية خالل الخمسين عاما المقبلة ،ودعمه بروح مبتكرة وفهم قوي
لتقنيات المستقبل".
وأضاف معاليه" :يدرك المصرف المركزي أهمية توعية جيل الغد بدوره في تحقيق الرؤية
الطموحة لقيادتنا الرشيدة وتطبيق التكنولوجيا المالية في بلوغ هذه الرؤية .ونفخر بتنظيم النسخة
الثانية من مبادرة "حوار الشباب" ،وكلنا ثقة في قدرة مجلس شباب المصرف المركزي على
مواصلة تمثيل وتوسيع آفاق الجيل المقبل من صناع التغيير".
هدف الحوار إلى تطوير شباب المصرف المركزي في مختلف المجاالت ذات الصلة ،وتزويدهم
بالمعلومات والمعرفة الكتسابهم الخبرة الالزمة التي تم ّكنهم من رسم مستقبل القطاع المصرفي
والمالي.
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والجدير بالذكر أن مجلس شباب المصرف المركزي قد تأسس عام  2019بهدف تمثيل شباب
اإلمارات وتمكينه للمشاركة في القطاع المالي والمصرفي .ويسعى المجلس من خالل مبادراته إلى
التواصل الفعّال مع الشباب ورفع مستوى التوعية من خالل إشراكهم في مختلف الفعاليات والورش.
-انتهى-
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