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كلمة معالي خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
في افتتاح مؤتمر " مستقبل النظام المالي"
 13أكتوبر 2021

هللا وبركاتُه،
السال ُم عليك ْم ورحمةُ ِ
أصحاب المعالي والسعادة،
السيداتُ والسادة،
الضيوف الكرام،

يتشرفُُمصرفُُاإلماراتُُالعربيةُُالمتحدةُُالمركزيُُ ُ،
بالترحيبُُبُكمُُفيُمؤتمرُُ"مستقبلُُالنظامُُالماليُ"ُ ُ،
الذيُيُعقُدُُفيُهذاُالصُرحُُالعظيمُُ،معرضُ"إكسبو عشرين عشرين دبي"ُ ُ،
وُنسُتضيفهُُتحتُُرُعايةُُكريمةُُمنُسُمُوُُالشُيُخُُمنصورُبنُزايدُآلُنهيانُ ُُ،
نائبُُرئيسُُمجلسُُالوزراءُ،وزيرُُشؤونُُالرئاسة،
ُ
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رئيسُُمجلسُُإدارةُُمصرفُُاإلماراتُُالعربيةُُالمتحدةُُالمركزيُُ .
إنُُمُؤتمرُُ"مُستقبلُُالنُظامُُالمالي"ُالذيُنسعىُأنُيكونُُمنصُةُُلُصانُعيُالسُياساتُُلُتُبادلُُ
األفُكارُُوالخُبراتُ ُ،
يُستُقُطُبُ ُعلى ُمُدارُ ُيومينُ ،نُخُبةُ ُمنُ ُالمسُؤولينُ ُوالخُبراءُ ُوالمُخُتصينُ ُمن ُقُطاعاتُُ
رئيسيةُُمتنوعةُُ ،
لُيُشارُكواُجميعاُفيُمُناقُشةُُمحاورُُاسُتراتيجيةُُ ُ،
تُمُثُلُانُعكاساُلماُنسُعىُإليهُُفيُمُؤتُمُرُناُ ُ،
منُأجُلُُرسُمُُمُستقبلُُأفضلُُللنُظامُُالماليُ.
ُ
إنُهاُلُمُناسُبةُُعُظيمةُُأنُُنُجُتمعُُاليومُُفيُ"إكسبوُعشرينُعشرينُدبي"ُ ُُ،
هذاُالمعرُضُُالعُالميُُالُذيُيُجُسُدُُعُبُقريُةُُاإلنُسانُُوعزيمُتهُ ُ،
ويجُمُعُُالحاضرُُبُكُلُُإنجازاتُهُُالحُديثةُُ ُ،
والمستقبلُُبتن ُّوعُطُمُوحاتُهُُوُتُطُُلُّعاتُهُ ُ،
هناُعلىُأرضُُدولةُُاإلماراتُُالعربيةُُالمتحدةُ ُ،
التيُتُقدُمُُلُلعالمُُنموذُجاُفُريداُفيُالتُنميةُُوُصُنُعُُالمُسُتقبلُ ُ،
وُتُنطلقُُمنُاإلرثُُالخالدُُللمغفورُُلهمُبإذنُهللاُالشيخُُزايدُبنُسلطانُآلُنهيانُ،وإخوانهُ
منُاآلباءُُالمؤسُسينُُلهذهُُالدولةُ ُُ،
ورُؤيةُُالخلفُالصالحُمنُالقيادةُُالرشيدةُُالذينُحُملواُالرُايةُُمنُبعدهمُ ُ،
ليُكمُلُواُمسيرةُُالبُناءُُوالتُطويرُ .

أُصُحابُُالمُعاليُوالسُعادةُ ،
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الحضورُُالكُرامُ ،
شُهُدُتُُدولةُُاإلماراتُُالعربيةُُالمتحدةُُهذاُالعامُ ُ،
االنُطُالقُةُُالتُاريخيُةُُلُصُياغُةُُمُعالمُُمُستُقُبلُهاُلُلخُمسينُُعاماُالمُقبُلُةُ.
وُتُمُُمُنُُخُاللُهاُوُضُعُُرُؤُيُةُُبُعيدةُُالمُدُىُتُقومُُعُلىُعُشرةُُمبادئُُاستراتيجيُةُُ ُ،
جهاتُهاُاالقتصاديُةُُوالتُنُمُوُيُةُُعُلىُبُناءُُاالقتصادُُاألفضُلُُفيُالعالمُ ُ،
وتُرُتُكُزُُأهُ ُُّمُتُوُ ُُّ
يُضافُُإلىُذلكُُاالستثمارُُفيُرأسُُالمالُُالبشريُُ ُ،
واالعتمادُُعلىُالتُفوقُُفيُمُختلفُُالمجاالتُُالرقميةُُوالتقنيةُُوالعلميةُُ .
ُ
وعُبرُُهذاُالمؤتمرُ ُ،
أُدُعوكُمُُجميعاُلإلسهامُُفيُتُرجمةُُهذهُُالرؤىُوالتطلعاتُ ُ،
والمُشارُكُةُُفيُتُحقيقُُأُهدافُُالخمسينُ ُ،
وتظافرُ ُجُهودُنا ُجُميعا ُمن ُأجلُ ُتطويرُ ُقُطاعُ ُماليُ ُيُتُمُتُعُ ُبالقدرةُ ُالكافيةُ ُعلى ُتحملُُ
الصُدماتُُ،ومُواجهةُُالتحدُياتُُوالمُخاطُرُ.
ُ
وتماشياُمعُرؤيةُُالدولةُُللخمسينُُعاماُالمقبلةُ ،
يُعلىُتطويرُُخريطةُُطريقُُللعقودُالخمسةُالمقبلةُ ُ..
عُمُلُُمصرفُُاإلماراتُُالمركز ُُّ
وحُرُصُُعلىُإدراجُُثالثةُُعناصرُُمهمةُُ،وهيُ ُ:
تُبنُيُاستخدامُُالذُكاءُُاالصطناعيُ ُ،
وتحليلُُالبياناتُُالضخمةُُفيُقُطاعيُُالبُنوكُُوالتُأمينُُ ُ،
واستخدامُُالتُكنُولوجياُفيُاألنظمةُُالرقابيُةُُواإلشرافيةُُ .
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ُ
شمولُُالماليُُإلتاحُةُُالمجالُُ
يُالهويةُالرقميةُ،بهدفُُتعزيزُُال ُُّ
وسيعتمدُالمصرفُالمركز ُّ
أمامُُاألفرادُُوالشُركاتُُالصُغيرةُُوالمتوسُطةُُللوصولُُإلىُالخدماتُُالتيُيحتاجونُُإليهاُ ُ.
كماُسيقومُبتطويرُاستراتيجيةُوإطارُعملُالنظامُالماليُالمفتوحُ ،
بهدف ُتوفيرُ ُبيئةُ ُعملُ ُآمنة ُتسهل ُالتعاون ُومشاركة ُالبيانات ُبين ُالمؤسسات ُالماليةُ
ومزوديُالخدماتُالمعتمدينُوالخاضعينُللرقابةُ ُ.
يُعملةُُدوليةُُتستخدمُُعلىُنطاقُُدوليُُواسعُ ُ،
كماُسنعملُُكذلكُليصبحُُالدرهمُُاإلمارات ُُّ
إلنجازُُالمدفوعاتُُالعالميةُُوالمعامالتُُالتجاريةُُعبرُُالحدودُ ،
وذلكُُسُعياُلتحقيقُخططناُالتطويريةُوطموحاتناُ ُ،
ي ُضمنُ ُالبنوكُ ُالمركزيُةُ ُاألفضُلُ ُعلىُمُستوىُ
بأنُيُصُبُحُ ُمصرفُ ُاإلماراتُ ُالمركز ُُّ
العالمُ ُ.
ُ
الحضورُالكرامُ ،
تماشياُمعُشعارُُإكسبوُعشرينُعشرينُدبيُ"تواصُلُُالعقولُُوصُنعُُالمستقبُل"ُ ُ،
ودعماُلمحاوُرُهُالثالثةُ"الفرصُُ،واالستدامةُُ،والتنقل"ُ ،
يأتي ُتنظيمُ ُمصرفُ ُاإلماراتُ ُالمركزيُ ُلهذا ُالمؤتمرُ ُتحت ُعنوان ُ"مستقبلُ ُالنظامُُ
المالي"ُ ُ،
والذيُسيُركزُُعلىُمدارُُيومينُُعلىُالتحولُُالرقميُُفيُالقطاعُالماليُ ،
وسُبُلُ ُالتُعاونُ ُفي ُمجاالت ُالعمالت ُالرقمية ُوالمدفوعات ُعبر ُالحدود ُبين ُالبنوكُ
المركزيةُُ ُ،
النظام ُالماليُ ُاألخضرُُ ،والتمويلُ ُاإلسالميُُ ،واستراتيجيةُ ُأنظمةُُ
ُ
وسنناقشُ ُأيضا ُ
المدفوعاتُُالوطنيةُ ُ،
ليقدم ُمؤتمرناُتُجسيدا ُفُعليا ُللركائز ُالتيُتقوم ُعليهاُالرؤيةُ ُالمستقبليةُ ُلدولةُ ُاإلماراتُُ
والعالم.
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إنُالتطوراتُُالتكنولوجيةُُالسريعةُُتُواصُلُُلُعُبُُدورُُمهمُُفيُ
إحداثُالتغييرُفيُشتُىُالقطاعاتُُالماليةُ،
ي"ُإيجاباُعلىُتحقيقُالنموُُاالقتصاديُُواالستقرارُُ
فيُوقتُُيُؤثرُُفيهُ"التحولُُالرقم ُُّ
النُقديُُ ُ،
وذلكُُعنُطريقُُتوفيرُهاُأفضلُُالحلولُُالماليُةُُالرقميُةُُللمؤسُساتُُوالشُركاتُ ُ،
وتلبيةُُاحتياجاتُُاألفرادُُورغباتُُالعمالءُُعلىُنحوُُأفضلُ .
ونرىُأنُهُمنُُالضُروريُُقيامُُالجهاتُُالرقابيُةُُبممارسةُُدورُهاُاإلشرافيُُوالتنظيميُُ ُ،
لخلقُُبيئةُُحافزةُُعلىُاالبتكارُ ُ،
والحرصُُعلىُإدارةُُمخاطرُُهذهُالتقنياتُُالحديثةُُبشكلُُأكثرُُفاعليُة.
ُ
ونهدفُ ُفي ُمصرفُ ُاإلماراتُ ُالمركزيُ ُإلى ُتعزيزُ ُمكانةُ ُدولةُ ُاإلماراتُ ُفي ُمجالُُ
الرُقمنةُ ُ،
إذُُأنهاُحققتُُهذاُالعامُإنجازاُعالمياُكبيراُبدخولُهاُناديُالعشرةُُالكبارُ ُ،
كأفضلُُدولُُالعالمُُفيُ«تقريرُُالتنافسيةُُالرقميةُُالعالميةُُلعامُعشرينُواحدُوعشرين»ُ ،
والصادرُُعنُ«مركزُُالتنافسيةُُالعالمي»ُ ُ،
ُ
وفرهاُ
إنناُكجهاتُُرقابيُةُُوتنظيميُةُُحريصونُعلىُأنُيستفيدُُالمجتمعُُمنُالخدماتُُالتيُتُ ُُّ
التقنياتُُالماليةُُ،ومنهاُ ُ:
تقنيةُ ُالسجالتُ ُالموزعةُ ُالمعروفةُ ُأيضا ُباسم ُ"البلوك ُتشين"ُ ،والحوسبةُ ُالسحابيُةُُ،
والذكاءُُاالصطناعيُُ ،
وحتىُالعمالتُ ُالرقميُةُ ُالتيُمنُالمتوقعُأنُتستحوذُ ُعلىُمكانُ ُراسخُ ُفيُالنظامُ ُالماليُُ
العالميُ...إذاُتمُاالشرافُوالرقابةُعليهاُبشكلُسليمُ ُ.
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ُ
الحضورُالكرامُ ،
نتفقُمعاُأنُُالقطاعُالماليُيؤديُدوراُأساسياُفيُبناءُاقتصادُمستدامُ ،
يُاألخضرُيسهمُفيُالحفاظُعلىُاستدامةُمقوماتُالنموُاالقتصاديُوالماليُ،
فالنظامُالمال ُّ
وتنويعُمصادرُالدخل.
ي ُإحدىُأهم ُالقضاياُالملحة ُالتيُتستدعيُاهتمام ُالبنوك ُالمركزيةُ
ويمثل ُالتغيير ُالمناخ ُّ
والمؤسساتُالماليةُ .
ويشكلُتوقيعُ"إعالنُأبوظبيُللتمويلُالمستدام"ُ ُ،
منُقبلُالمؤسساتُالماليةُفيُالدولةُ،ومنهاُمصرفُاإلماراتُالمركزيُ ،
تجربةُمتميزةُفيُمجالُاالستدامةُواألجندةُالخضراءُلدولةُاإلماراتُ ُ،
ُفيُالتحولُوالنموُالمستدامينُ .
ويعدُُّذلكُأحدُالشواهدُالحديثةُعلىُمساهمةُاإلمارات
ُّ
ُ
وتعتبر ُهذه ُالمبادرة ُحجر ُالزاوية ُللمبادئ ُاإلرشادية ُحول ُالتمويل ُالمستدام ُلدولةُ
اإلماراتُ ُ،
كماُأنهاُاألولىُمنُنوعهاُعلىُأجندةُاألممُالمتحدةُللتنميةُالمستدامةُ ُ،
وتمثلُمنصةُرائدةُلتعزيزُالتعاونُبينُالقطاعينُالعامُوالخاصُ ُ،
لتطويرُحلولُمبتكرةُلجذبُوزيادةُاالستثماراتُالخضراءُوالمستدامةُ .
كماُيأتيُاإلعالنُُعنُإطالقُُدولةُُاإلماراتُُللمبادرةُُاالستراتيجيةُُلتحقيقُُالحيادُُالمناخيُُ
بحلولُُعامُُألفينُوخمسينُ ُ،
تتويجاُللجهودُُاإلماراتيةُُالهادفةُُإلىُاإلسهامُُبإيجابيةُُفيُقضيةُُالتغيرُُالمناخيُ ُ،
والعملُُعلىُتحويلُُالتحدياتُُفيُهذاُالقطاعُُإلىُفرصُُتضمنُُلألجيالُُالمقبلةُمستقبالُ
مشرقاُُ .
ُ
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وفيُظلُالتُحدياتُُالهائلةُُفيُالوقتُالراهنُ ُ،
يتعيُنُُعلىُالبنوكُُالمركزيةُُوالمؤسساتُُاإلشرافيُةُُاألخرىُفيُجميعُُأنحاءُُالعالمُ ُُ،
إطالقُ ُالمبادراتُ ُالتي ُتتعلق ُبتطويرُ ُالعملُ ُالتنظيميُ ُوالرقابيُ ُاآلمنُ ُوالفعُالُ ُلتعزيزُُ
التمويلُُاألخضرُ ُ.
وينبغيُعليناُجميعاُالعملُُفيُالمستقبلُُ ُ،
منُأجل ُتطوير ُالخططُ ُلضمانُ ُجاهزيةُ ُالمؤسساتُ ُالماليةُ ُالمرخصةُ ُلمواجهة ُمخاطرُُ
تغيُرُُالمناخُ .
ُ
ويسعدُناُانضمامُُالكثيرُُمنُالخبراءُُمنُدولُُالعالمُُإلىُهذاُالمؤتمرُ ُ،
لمشاركتُناُخُبراتُهمُوتصوراتُهمُفيُهذاُالمجالُ ُ،
الذيُيتطلبُُمنُاُجميعاُُاتخاذُُالخطواتُُاألساسيُةُُلتحديدُُتوجهاتُهُ .
ُ
ومنُ ُالمواضيعُ ُالتيُسنسلطُ ُالضوءُ ُعليهاُفيُاليومُ ُالثانيُمنُهذاُالمؤتمر ُهو ُالنظامُ
الماليُاإلسالميُ ،
فهذا ُالنظام ُبقطاعاتهُ ُالمختلفةُ ُومكوناته ُوأدواتهُ ،ومرونته ُفي ُمواجهة ُالدوراتُ
االقتصاديةُ ...
قدُرسخُمكانُتُهُفيُالنظامُُالماليُُالعالميُُ ُ،
سعهُُالجُغرافيُُووجودهُُفيُأسواقُُبعيدةُعنُنطاقهُالتقليديُ ُ،
وذلكُمنُخاللُُتو ُّ
ونموُهُبمعدُالتُُعاليةُ ُ،
معُتوقعاتُ ُترجح ُأنُيصلُ ُحجمهُ ُإلىُحواليُأربعة ُتريليونات ُدوالرُفيُالعامُ ُألفينُ
وخمسةُوعشرينُ .

ُ
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يُرغمُُحداثةُُعهدهُ ُ،
يُاإلسالم ُُّ
وساهمُُالنظامُالمال ُّ
فيُدعمُُاألنشطةُُاالقتصاديةُُوالتنميةُُالشاملةُُوتعزيزُُاالستقرارُُالماليُُعنُطريقُُارتباطُ
تعامالتهُباألنشطةُاالقتصاديةُالحقيقيُةُ ُ،
األمرُُالذيُيصبُُُّفيُأهدافُُالتنميةُُالمستدامةُ .
وكذلكُقيامهُعلىُمبدأُتقاسمُُأوُمشاركةُالمخاطرُفيُتعامالتهُ ُ،
مماُيعززُُالحوكمةُُالذاتيةُُلمؤسُساتُه ُ
باإلضافةُإلىُتنوعُُآلياتهُُوأدواتهُُوعقودهُُالمرتبطةُُباألهدافُُاالقتصاديُةُُللمعامالتُ .
لقدُأكملُت ُالماليُةُ ُاإلسالميُةُ ُالمعاصرة ُعامها ُالخامسُ ُواألربعينُ ُمنذُ ُانطالقتها ُمنُدبيُ
فيُعامُُألفُوتسعمئةُوخمسةُوسبعينُ ُ،
أيُبعدُفترةُوجيزةُمنُتأسيسُدولةُاإلماراتُ ُ،
وذلكُ ُمنُخاللُ ُأوُلُ ُبنكُ ُإسالميُ ُتجاريُ ُفيُالعالمُ ُالُيزال ُيواصل ُتقديم ُخدماته ُحتىُ
يومُناُهذاُ .
وكانتُهذهُُالفترةُكافيةُإلظهارُُقدراتُُالنظامُالماليُاإلسالميُوآفاقهُ ُ،
وكذلكُُالتحدياتُُالتيُتعيقُُتقدُّمهُ ُ،
ومنُخاللُُجلساتُُمؤتمرُناُ،سنكونُقادرينُعلىُاستشرافُُمستقبلهُ ُ،
ووضعُُاألسسُُواآللياتُُلتحقيقُهُُ ُ،
وإطالقُُالعنانُُإلمكاناتهُلإلسهامُُاألمثلُُفيُالتنميةُُالمستدامة" ُ
بماُيعكسُُرؤيةُُاإلماراتُُلتكونُمركزاُُلالقتصادُُاإلسالميُُوالماليةُاإلسالميةُ .
ُ
فيُالختامُ،نتطلعُُبإيجابيةُُإلىُهذاُالمؤتمرُُ ُ،
لنتوصلُمنُخاللُمخرجاتهُإلىُصياغةُُاألفكارُُاالبداعيةُُوالرؤىُاالبتكاريةُ ُ،
التيُتسهمُُفيُصنعُُمستقبلُُأفضلُُللقطاعُالماليُ .
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ُ
يُوالتطويرُُالمشتركُُللتوصلُُإلىُإطارُُتنظيميُُمتوازنُُوقويُُ ُ،
ويبقىُالتعاونُُالدول ُُّ
السبيلُ ُالوحيدُ ُإليجادُ ُالحلولُ ُالمناسبةُ ُالتيُتضمنُ ُلناُمواجهةُ ُكافةُ ُالتحدُياتُ ُوالمخاطرُُ
بكفاءةُ ُ،
وصوالُُإلىُمستقبلُُأفضلُُللنظامُُالماليُُالعالميُُ .
ُ
ونأملُُأنُنبدأُُبصناعةُُهذاُالمستقبلُُالجديدُُانطالقاُُمنُدولةُُاإلماراتُُ،منُخاللُمعرضُ
«إكسبوُعشرينُعشرينُدبي»ُ ُ
والُيسعناُهناُإالُأنُُنشكرُُقيادُتناُالرشيدةُُعلىُرؤيتُهاُواستراتيجيتُهاُالطموحةُُفيُرسمُ
مستقبلُُدولةُُاإلماراتُُ .
ُ
ونجددُُالترحيبُُبُكمُفيُبلدُكمُالثانيُ ،
وبمشاركتُكمُمعناُفيُهذاُالمؤتمرُ ُ،
كماُنشكرُُمرةُُأخرىُجميعُالذينُانضمواُإليناُعنُبُعدُعبرُالمنصةُاالفتراضيةُ ُُ،
ونتمنىُلكمُجميعاُالتوفيقُُوالنجاحُُفيُعقدُحواراتُُبناءةُُوعميقةُ ُ،
بماُيعودُُبالنفعُُوالفائدةُُعلىُنموُُاقتصاداتُناُوتنميةُُمجتمعاتُناُ .
ُ
والسالمُُعليكمُُورحمةُُهللاُُوبركاتُهُ ....
ُ
-انتهىُ -
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