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الموضوع  :طرح أوراق نقدية جديدة للتّداول من فئتي  10دراهم و 5دراهم لـ" مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي".
***
نعلمـكم ّ
أن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي طرح للتداول ورقتين نقديتين
جديدتين من فئتي  10دراهم و 5دراهم مصنوعتان من مادة البوليمر ).)polymère
أه ّم خصائص هاتين الورقتين النقديتين الجديدتين هي:
صة لك ّل ورقة :
 )Iالمواصفات الخا ّ
الفئـــة

 10دراهم

 5دراهم

صــور البـارزة
ال ّ

تاريخ الطرح
األلوان السائدة
للتداول

أخضر

 21أفريل 2022

بني وبرتقالي

 26أفريل 2022

1

الوجــه
صورة مسجد الشيخ
زايد الكبير.

القفــا
صورة " مدرج
خورفكان " وهو أحـد
المعالم الثقافية البارزة
في إمارة الشارقة.

صورة قلعة عجمان.
« The

صورة قلعة ضاية في
إمارة رأس الخيمة.

Stockholm
Stockholm

 )IIالمواصفات المشتركة للورقتين وأهم عالمات األمان :
• الوجــه:
 )1على اليمين توجد نافذة شفافة مستديرة تتضمن صورة الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان يمكن مشاهدتها من الوجه والقفا.
 )2في األعلى ،النص التالي " مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي " وتحته،
قريبا إلى الوسط  ،سنة اإلصدار بالتقويم الهجري وبالحجم الصغير (  1443هـ).
الرقم التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع أفقيا باألرقام العربية باللون األسود في
ّ )3
أعلى الورقة على اليمين وعموديا باألرقام الهندية باللون األحمر على اليسار
ويتكون من تسعة أرقام.
• القـفـا:
 )1في األعلى ،على اليسار ،يوجد اسم البنك باإلنجليزية:
)  (CENTRAL BANK OF THE UNITED ARAB EMIRATESوتحته،
على اليسار  ،سنة اإلصدار بالتقويم الميالدي وبالحجم الصغير ( . )2022
 )2في األسفل ،على مستوى وسط الورقة ،توجد القيمة اإلسمية للورقة باإلنجليزيـة
)  (TEN DIRHAMSبالنسبة لورقة  10دراهم و ) (FIVE DIRHAMS
بالنسبة لورقة  5دراهم .

 )3في أعلى الورقة على اليمين طبعت القيمــة اإلسمية لفئة الورقة باألرقام بشكــل
عمودي وفي الزاوية السفلى على اليسار أفقيا.
ولمزيد المعلومات حول هاتين الورقتين النقديتين الجديدتين يمكن للبنوك
والوسطاء المقبولين االتصال بمصرف اإلمارات العربيــة المتحدة المركـزي عن طريق
البريد أو البريد اإللكتروني على الموقع التاليwww.centralbank.ae :
كما تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول هاتين الورقتين النقديتين الجديدتين جنبا إلـــى
جنب مع األوراق النقدية المتداولة حاليا.
المدير العـام للخزينة العامة
والفروع،
محمد الحضري
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