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مصرف  عن صادرة  مادره  50فئة  من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة :  الموضوع  

 . اإلمارات العربية المتحدة المركزي

               
 

*** 

 
أّن   اإل نعلمكم  المصرف  المتح مارات  المركزيعربية  من    تداولللطرح    دة  اعتبارا 

نقدية    2021  ديسمبر  7تاريخ   دولة    لاحتفابمناسبة  وذلك  درهما    50فئة    منجديدة  ورقة 

 . 1971اإلمارات باليوبيل الذهبي التحادها الذي تأسس في الثاني من ديسمبر عام  

الورقة اإلصدار  ه لجديدة  ا  هذه  من  المصنوعة  دية  نقال  األوراق  منل  األوّ ي 

ل  ــ تحمو  المركزي المتحدة  ة  ـالعربي   تاارــاإلم  مصرفلتي يصدرها  ا  ((polymèreرالبوليم

الوجه   "   ـه  1443 " دارـاإلصخ  ــتاري  القفا  "2021"و   في  وألوان  بتصميم    تتميّز و   في 

 . لحمايتها من التزييف متطورةجديدة وعالمات أمان و 

 

   الجديدة:الورقة النقدية  ات هذهفصما يلي أهّم موا  وفي             
  

 . زرقأو  أرجوانيو  بنفسجي    :  الّسائدةوان األل -

 

 : والخصائص الرئيسية   لّصـورا -
 

الشيخ   صورة تتضمن  رة  تديمس    مساحة شفافةتوجد  على اليمين    -   :   الوجهفي   ▪

   ؛لقفا من ا كذلك  مشاهدتهايمكن    حيث زايد بن سلطان آل نهيان

المؤسس  تضمصورة    في الوسط  -                     العلم  يقفو ين  سبعة من اآلباء  ن مع 

 االتحاد؛ ثيقة بعد التوقيع على و 
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اليسار  -           الكرامة ل تتضمن صورة    شفافة  مساحةتوجد    على  يمكن    حيث  واحة 

دولة  لن الشهداء  أكبر ميادي أبرز و من    واحة الكرامةوتعتبر    القفا، كذلك من    مشاهدتها

 اإلمارات؛ شهداء كاري لتذالنصب حيث يوجد ال اإلمارات

وا  -                التسلسلي  للورقالعدد  العربية   أفقيامطبوع  ة  ـلرتبي  باللون    باألرقام 

اليسار  على  األحمر    نباللو هندية  الرقام  األ ب وعموديا  على اليمين    الورقةأعلى  في  األسود  

 أرقام. ة تسعمن    ويتكون

 

  ، حاداتفاقية االتيوقع    وهو ان  شيخ زايد بن سلطللة  صورالوسط  في    -  :   القفا في   ▪

   ؛صورة لمتحف اإلتحاد، ء قليال ،على مستوى خلفية الورقة لوراوفي ا

   : باإلنجليزية نكالب  اسم اليسار، يوجد على  األعلى،في  -          

 ) (CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

اإلسمية للورقة   القيمة  توجد،  الورقة  وسطمستوى    لىاألسفل، ع  في  -        

 FIFTY DIRHAMS) (:يةباإلنجليز 

الركن األسفل  عموديا وفي  (  50)الرقم  طبع  على اليمين    األعلىفي    -          

  أفقيا. (50رقم )الطبع  للورقة على اليسار 

 

هذه  لمزيد  و  حول  المقبولين  والوسطللبنوك  يمكن    دةي لجداالنقدية  ة  الورقالمعلومات  اء 

 البريد اإللكتروني   عن طريق البريد أو  زي ـة المتحدة المركــف اإلمارات العربي مصرب  االتصال

  ea.nktralbawww.cen :التاليعلى الموقع 

 

 مع ى جنب ـــإل اجديدة جنب قدية الة الن هــذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول هذه الورق       

 ا من نفس الفئة. المتداولة حالي النقدية  الورقة

 

 

 مة م للخزينة العا االمدير الع                              

 ، والفروع             

 

         محمد الحضري 

 

 
 

         

http://www.centralbank.ae/

