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 بتصاميم  درهم 1000 الـ فئة من جديدة نقدية ورقة صدريالمصرف المركزي 

 حديثةوخصائص أمنية مبتكرة 

 

  في مجالي الفضاء والطاقة  العالميةنجازاتها إالجديدة تحكي قصة نجاح اإلمارات والورقة

 النظيفة
 
 
 

 وتطلعاتها اإلمارات دولة مع رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية تماشيا  : (2022 ديسمبر 02)أبوظبي 
مصرف اإلمارات العربية  أعلن، للدولةحتفاالت باليوم الوطني الواحد والخمسين االتزامنا  مع و المستقبلية،
 ،من مادة البوليمرمصنوعة  ،درهم 1000 الـ فئة منورقة نقدية جديدة  إصدارعن  المركزي المتحدة

  متطورة.وحديثة وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية 
 
ع تعد الرابعة في سلسلة مشرو التيو درهم، 1000 الـ فئةمن  الورقة النقدية الجديدة إصداريأتي و
 .تطوير القطاع المالي في الدولةلفي إطار نهج المصرف المركزي ، الثالث للعملة الوطنية صداراإل
قصة نجاح و روح االتحاد، على تجسيدلورقة النقدية الجديدة ل تصميمه في حرص المصرف المركزيو

العالمية  اإلنجازات ، بالصور والرموز الحضارية والتنموية، التي تعكسدولة اإلمارات العربية المتحدة
 .في مدة زمنية قياسية الدول المتقدمة والتي عززت مكانتها لتكون في مصاف ،لدولةل الرائدة

 
طيب " لمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانا صورةب لورقة النقدية الجديدةل الوجه األمامي زدانيو

ستلهمت من اجتماع المغفور له مع رواد وكالة ناسا أ  والتي  ،ئيفضامجسم لمكوك  بجانب "،هللا ثراه
من رواد استكشاف تكون اإلمارات بأن  القائد المؤسس، لتعبر عن طموح 1976األمريكية للفضاء في عام 

 . الفضاء
 
تجسيده في  وتم، 2021في عام  اإلماراتي لكوكب المريخ مسبار األملفي رحلة الطموح  تحقق هذا قدو 

أعلى في  مسبار األمل"، -"مهمة اإلمارات الستكشاف المريخ طريق وضع صورة الورقة الجديدة عن 
في علوم  عالميا   إلماراتيبرز المركز المتميز ليسار صورة المغفور له الشيخ زايد، لوعلى الورقة النقدية 

 علىفضاء، كعالمة أمنية تظهر صورة لرائد  من خالل عرضالحلم هذا د جس  ت  كما  .الفضاءوصناعة 
 .وصول أول رائد إماراتي إلى الفضاءعن الورقة النقدية، لتعبر  وجهي

 
 الجديدة ورقةلل الخلفيالوجه عبر تضمين  ،إظهار إنجاز عالمي آخر لإلماراتب المصرف المركزي اهتمو
مصادر دورا  أساسيا  في تنويع  ، والتي ستؤديفي إمارة أبوظبيكة للطاقة النووية اربصورة لمحطة ب

ا هبالتزاماتمن التقدم أكثر للوفاء  اإلمارات ، ما سيمكناالنبعاثات الكربونيةحد من تو، الطاقة في الدولة
 بهذا الشأن.الدولية 

 
 الـفئة من الورقة النقدية الجديدة  إصدارسياساته ونهجه نحو االستدامة عبر  المصرف المركزي ويواصل
 كونهال في صناعة األوراق النقدية، من المواد الحديثة ر، والتي تعدالبوليممادة من  درهم مصنوعة   1000

 هايمكن إعادة تدويركما أنه  .مرتين أو أكثربواقع  التقليدية، لنقديةثر متانة واستدامة من األوراق اأك
 .على البيئة اوبالتالي تقليل أثره بالكامل،
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اللون من  ومتناسقة متعددة درجاتاستخدام الجديدة ب الورقة تصميم هذهوتبرز الخصائص الجمالية في 
البني، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة كما هو في الورقة المتداولة حاليا  من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف 

شكل الهوية  والتي تبرز ،في وسطها الفلوروسنتيةالعالمات الزرقاء عليها من قبل الجمهور، باإلضافة إلى 
 .تطورةالم ةالغائرطباعة التقنيات ب المنفذةالرسوم والنقوش مزيج من و اإلعالمية المرئية للدولة،

 
النقدية  ، تتميز الورقةييفثقة المستهلكين ومكافحة التزبغية تعزيز وفيما يتعلق بالخصائص األمنية، و

أوروبا والشرق  منطقة على مستوى ألول مرة تستخدم حديثة تقنياتب أمنية متطورة ميزاتب الجديدة
 ،(KINEGRAM COLORS®) والمعروفة باسم ،متعددة األلوان األمان رقائق تقنية، وكذلك األوسط وإفريقيا

تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في األوراق  في منطقة الشرق األوسط لتكون اإلمارات أول دولة
  .النقدية

 
لمساعدة  "يلبر"ة لغب على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة صدارالمصرف المركزي في هذا اإل حرصو

 قيمتها.تحديد ة والنقدي ةقرالوعلى التعرف  فيضعاف البصر و لمكفوفيناالمتعاملين من 
 

النصف الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف اآللي في  وستكون
التداول، لكونها ورقة درهم الحالية قيد  1000 الـ فئةمن ، وستستمر الورقة النقدية 2023األول من عام 

 نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.
   

الورقة  إصداريأتي : "محافظ مصرف اإلمارات المركزيمعالي خالد محمد بالعمى،  بهذه المناسبة، قال
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس في ظل رؤية صاحب السمو  درهم 1000 الـ فئةمن النقدية الجديدة 

 بإنجازاتهاحافلة مرحلة د يتجسالتنموية الشاملة التي تشهدها الدولة، والنهضة  مواكبةل هللا،حفظه ، الدولة
 ". طموحاتها المستقبلية في مختلف القطاعاتوإبراز ونجاحاتها العالمية، 

 
 نائب نهيان، آل زايد بن سمو الشيخ منصور وتوجيهات ،وفق رؤية القيادة الرشيدة"نعمل  وأضاف معاليه:

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف إدارة مجلس رئيس الرئاسة، ديوان وزير الوزراء، مجلس رئيس
الخطط االستراتيجية واألعمال والمشاريع المختلفة إلى واقع ملموس، بهدف تطوير  ةالمركزي، في ترجم

عالم، أفضل المصارف المركزية في ال ضمنالقطاع المالي في الدولة، وضمان تحقيق الرؤية بأن نكون 
 ".عملة دوليةكالدرهم اإلماراتي مكانة  دعمو ،وذلك بتعزيز االستقرار النقدي والمالي، ودعم تنافسية الدولة

 
 

 -انتهى-


