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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  02لسنة 2022

الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  50درهما صادرة عن مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

***
نعلمكم ّ
أن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي طرح للتداول اعتبارا من
تاريخ  7ديسمبر  2021ورقة نقدية جديدة من فئة  50درهما وذلك بمناسبة احتفال دولة
اإلمارات باليوبيل الذهبي التحادها الذي تأسس في الثاني من ديسمبر عام .1971
األول من األوراق النقدية المصنوعة من
هذه الورقة الجديدة هي اإلصدار
ّ
البوليمر) )polymèreالتي يصدرها مصرف اإلمــارات العربيـة المتحدة المركزي وتحمــل
تاريــخ اإلصـدار "  1443هـ " في الوجه و" "2021في القفا وتتميّز بتصميم وألوان
وعالمات أمان جديدة ومتطورة لحمايتها من التزييف.
وفي ما يلي أه ّم مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدة:
سائدة  :بنفسجي و أرجواني وأزرق .
 -األلوان ال ّ

صـور والخصائص الرئيسية :
 ال ّ▪ في الوجه  - :على اليمين توجد مساحة شفافة مستديرة تتضمن صورة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان حيث يمكن مشاهدتها كذلك من القفا ؛
 في الوسط صورة تضم سبعة من اآلباء المؤسسين يقفون مع العلمبعد التوقيع على وثيقة االتحاد؛

 على اليسار توجد مساحة شفافة تتضمن صورة لواحة الكرامة حيث يمكنمشاهدتها كذلك من القفا ،وتعتبر واحة الكرامة من أبرز وأكبر ميادين الشهداء لدولة
اإلمارات حيث يوجد النصب التذكاري لشهداء اإلمارات؛
 العدد التسلسلي والرتبي للورقـة مطبوع أفقيا باألرقام العربية باللوناألسود في أعلى الورقة على اليمين وعموديا باألرقام الهندية باللون األحمر على اليسار
ويتكون من تسعة أرقام.
▪ في القفا  - :في الوسط صورة للشيخ زايد بن سلطان وهو يوقع اتفاقية االتحاد،
وفي الوراء قليال ،على مستوى خلفية الورقة  ،صورة لمتحف اإلتحاد؛
 في األعلى ،على اليسار ،يوجد اسم البنك باإلنجليزية:) (CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATES
 في األسفل ،على مستوى وسط الورقة ،توجد القيمة اإلسمية للورقةباإلنجليزية(FIFTY DIRHAMS ):
 في األعلى على اليمين طبع الرقم ( )50عموديا وفي الركن األسفلللورقة على اليسار طبع الرقم ( )50أفقيا.
ولمزيد المعلومات حول هذه الورقة النقدية الجديدة يمكن للبنوك والوسطاء المقبولين
االتصال بمصرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركـزي عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني
على الموقع التاليwww.centralbank.ae :
هــذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا إلـــى جنب مع
الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة.
المدير العام للخزينة العامة
والفروع،
محمد الحضري
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