اﻣﺎرات و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ راهاﻧﺪازی رﺳﻤﯽ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ) (SAMAو ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ) (CBUAEﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه
» «Aberرا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪور ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺮوژه  Aberرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮح اﺑﺘﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،درک و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی «Wholesale CBDC» ،ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮاﻣﺮزی و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 Wholesale CBDCﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ  SAMAو  CBUAEﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻣﻼت داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

در ﻃﻮ ﯾﮑﺴﺎل ،راهﺣﻞﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ .راهﺣﻞﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و

آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺪارک ﭘﺮوژه  Aberﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی

ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی روی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن روی
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 SAMAو  CBUAEاز ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺮدهاﻧﺪ و درسﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی از آن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

