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 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولين كمذ

 2021لسنة   04 عدد
 

 

  500 و   200 و  100و   50 و  10و    5و  1فئات  من طرح أوراق نقدية جديدة للتداول  - :    الموضوع

 .مصرف قطر المركزيل (الخامساإلصدار )  لاير قطري

 مان  لاير قطاري 500و  100و   50 و  10و    5و   1فئاات  من سحب األوراق النقدية  -                  

  .من التداول اإلصدار الرابع
 

*** 

ديسمبر    18    خاامن تاري   اعتباراللتداول     حطرمصرف قطر المركزي  نعلمكم أّن  

  50  و    رياالت  10  و  رياالت    5و      لاير واحدفئات    من  نقدية جديدة للتداول    قاأورا   2020

  للريال القطري   الخامساإلصدار  وهو    قطريلاير      500 و لاير    200و      لاير   100رياال  و  

 (.  من المذكرة  األّولالفصل  )جديدة   عالمات أمان بتصاميم ومواصفات فنية و 

     

  100لاير و    500  من  فئاتاألوراق النقدية  مصرف قطر المركزي سحب    قّرركما       

و   و    50  لاير  الرابع    5و    رياالت    10رياال   اإلصدار  من  واحد   و لاير  للريال   رياالت 

 .   (2الفصل  )  2021مارس   19 خ ااتاري من  من التداول بداية  القطري

 
 :وعالمات أمان األوراق  النقدية من اإلصدار الخامس للريال القطريمواصفات  -الفصل األول 

 
 : وراق النقديةالخاصة لفئات األالمواصفات  -     

 

 

 الفئـة 

 

 األلوان السائدة  األبعـاد
 الّصور البارزة

 القفـا  الوجـه

 ملم  66 × 134 واحد لاير  1
 خضر األ

 

الوجه على موضوع  يشتمل تصميم 

 لمختلف الفئات ويتمثل في: مشترك 

 تقليدية  ؛  أنماط هندسية  -

) زهرة   ونباتاتعلم دولة قطر  -

 ؛  دريمة ( 

مزخرفة تمثل العمارة القطرية  بوابة -

 التاريخية.

 

محمل البتيل ومجسم  

 المحارة واللؤلؤة. 

 ملم  68 × 140 رياالت   5
 صفر  األ  رمادي وال

 

بادية قطر) الحصان العربي 

والجمل والمها وشجرة  

 . الغاف وبيت الشعر(

 زرق األ ملم  69 × 146 االت ري  10

 وسيل لملعب 

 (Lusail Stadium) 

                  لشعلةو برج ا

   (Torch Tower 

Aspire Zone) 

وسدرة للطب والمدينة   

 . التعليمية  ) مؤسسة قطر( 

   األحمر و  ورديال ملم  71 × 152 رياال   50

مبنى مصرف قطر   

وزارة    المركزي ومبنى 

 .المالية
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 الفئـة 

 

 األلوان السائدة  األبعـاد
 الّصور البارزة

 لقفـا ا الوجـه

 ملم  72 × 158 لاير  100
                  خضراأل 

 مخضر الزرق األو 

الوجه على موضوع    يشتمل تصميم   

 لمختلف الفئات ويتمثل في:  مشترك 

 تقليدية  ؛  أنماط هندسية  -

) زهرة   ونباتاتعلم دولة قطر  -

 ؛  دريمة( 

بوابة مزخرفة تمثل العمارة القطرية  -

 التاريخية.

 

 

 أبو القبيب.   سجدم

  بنيال ملم  73 × 160 لاير  200

 

قصر الشيخ عبد هللا بن  

جاسم آل ثاني ومتحف قطر  

الوطني ومتحف الفن  

 اإلسالمي.

  بنفسجيال ملم  74 × 164 لاير  500

 

مصفاة الغاز المسال بمنطقة  

الصناعية وناقلة  راس لفان 

 الغاز المسال . 

 

 

 

 : ئات األوراق النقديةلفالمواصفات المشتركة  -     

 :الـــــــوجـه •

فااي الوساا    الورقااة" باللّغااة العربيااة فااي أعلااى  مصرف قطر المركزي    نّص " (1

 بالطباعة البارزة.

أعلااى الورقااة علااى اليمااين باللّغة العربية في  بلسان القلم    للورقة  القيماة اإلسمية   (2

 .اليسارعلى ورقة سفل الأفي الهندية بالطباعة البارزة  باألرقام  و وعلى اليسار 

فئااة   شعار دولة قطر وقيمااة  وتتضمن    الورقة    يسار  : توجد على  العالمة المائية (3

    .باألرقام  الورقة 

باألرقااام أفقيا باألسااود و  اليمنىطبع في الجهة  : للورقة الرتبيو  الّرقم التسلسلي (4

؛ ماان األصااغر إلااى األكباار  من اليسار إلى اليمااين  و   بترتيب تصاعديو العربية  

وبأرقااام  اليسرىالجهة  طبع  عموديا  باألحمر في والرتبي نفس الرقم التسلسلي 

 ذات أحجام متساوية.

ويتضاامن قيمااة الفئااة  للورقااة النقديااة الجهااة اليمنااى  يوجااد فااي :  خااي  األمااان (5

لاير   500فااي  الورقااة ماان فئااة  فااي شااكل شااري   ي   هذا الخ   يظهركما  باألرقام  

 .    لرسوم و قيمة الفئة باألرقام عند تحريك الورقةحيث تتغير بداخله األشكال و ا

هااذا العالمااة فااي أساافل الجانااب   وجااد  ت :      ةياا هولوغرافمساااحة  عالمة تتضاامن   (6

 50و  رياااال 100 و   لاير  200و لاير  500ماان فئااات األيسر لألوراق النقدية 

أس ر و باألرقااام   الورقااة  فئااة  قيمااة وهي مساحة ثالثية األبعاد تتضاامن  رياال  

 التي تتغير عند تحريك الورقة.واألشكال   صقر  وبعض الرسوم

على الجانب األيسر ماان هذا العالمة    وجد  ت :    غير مكتملةال  أشكاعالمة تتضمن   (7

   األمامي   الوجهين على   مكتملة    غير    لأشكا   على   وتحتوي    النقدية   ألوراق  ا
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وء يمكاان رةيااة هااذا جاااا الضااّ اتّ رفع الورقااة النقديااة ب   ما  يتمّ عند؛  والخلفي للورقة   

 .باألرقام    قيمة  فئة  الورقة   بوضوح  شكال تجتمع معا لتظهراأل

: وهااي عبااارة عاان طباعااة بااارزة   خاصااة بااالمكفوفين وضااعاف البصاارعالمة    (8

المكفوفين وضعاف البصاار  ة ساعدلخطوط أفقية يختلف عددها بحسب قيمة الفئة  لم

 مس الورقة.على التعرف على قيمة الفئة عند ل

 
 :القـــفـا   •

   .الورقاةيسار  أعلاى في    QATAR CENTRAL BANK"" صّ ن   (1

أسفل   (2 القلم    للورقة  االسميةالقيمة  توجد    الورقةفي    اإلنقليزية باللغة  بلسان 

و العربية  وباألرقام   األعلى  و على  األسفل  في  في  بالحجم  في    اليمين  الوس  

ح  األيسر  الركن  أسفل  وفي  باألبيض  سنة الكبير  كذلك  توجد   اإلصدار   يث 

"2020". 
 

   ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعّرف على الخاصيات الفنية وعناصر                 

 . « www.qcb.gov.qa »: علااى موقااع الواب التااالي لهذا األوراق الجديدة األماان
 

 رياالت   10رياال  و   50و  لاير  100لاير و   500فئات  من وراق النقدية لأل من التداولسحب  -  2الفصل   

 :للريال القطري  اإلصدار الرابعرياالت و لاير واحد من  5و 

 

لاير     100لاير و    500  فئات   من  األوراق النقدية  سحب    مصرف قطر المركزي قّرر             

  19تاريااخ  من  ية  بدا(    اإلصدار الرابع  )  رياالت و لاير واحد    5و    رياالت  10و    رياال    50و 

هذا  و   .2021مارس   النقدية تبقى  التداول    األوراق  من  إلى  )  المسحوبة  مذكرتنا  موضوع 

عدد   البنوك    و    2003  سبتمبر  11بتاريخ    2003لسنة    14البنوك  إلى  والوسطاء  مذكرتنا 

البنوك  و  2008  جانفي  7بتاريخ    2008لسنة    1عدد  المقبولين   إلى  والوسطاء  مذكرتنا 

قطر    قابلة  )  2009  أوت  26بتاريخ    2009لسنة    29عدد  المقبولين   بمصرف   للتّبديل 

 أعالا.المشار إليه تاريخ السحب   منسنوات    عشر المركزي  خالل  

 

 هااذا األصاانافن مدعّوون إلى االمتناااع عاان إرجاااع  ي لذا فإّن البنوك والوسطاء المقبول  

وسيستمّر البنااك المركاازي   للتّداول  رة  من هذا المذك  2بالفصل  من األوراق النقدية المشار إليها  

 .بدخول الغاية  2021  مارس 31من البنوك والوسطاء المقبولين إلى تاريخ    لهاالتونسي في قبو 

 

  
 المدير العام للخزينة العامـة        

 ، والفروع 

 

        عيدعبد العزيز بن س                                                                      
 

 


