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AED 5 
POLYMER
On Tuesday, April 26, 2022, the Central Bank of the United Arab Emirates has put into circulation another 
banknote of the UAE’s new currency project – namely the third issue of the five (5) dirhams denomination 
made of polymer, for circulation alongside the banknote of the same denomination currently in circulation, 
and as an official currency and a banknote of value guaranteed by law.  

Key features of the 5 Dirhams 
banknote made of polymer

Security features of the 5 Dirhams 
banknote made of polymer

Transparent window
A circular transparent window 
containing a portrait of the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan - may ALLAH rest his 
soul in peace, that can be seen 
from both the front and reverse 
sides. It is also surrounded by an 
Iridescent ink that is visible when 
looked at in an acute angle when 
the banknote is held horizontally 
and slowly tilted against the light. 

Latent image
A latent image of the map 
of the United Arab Emirates 
with the initials of the State’s 
name abbreviation in English 
language (UAE) at the bottom 
left side of the banknote.
This abbreviated name is 
visible only when looked at 
in an acute angle when the 
banknote is held horizontally 
and slowly tilted against the 
light.

 1   A portrait of Ajman Fort

 2   Logo of the UAE Nation Brand

 3   The signature of His Highness Sheikh 
Mansour bin Zayed Al Nahyan, Chairman 
of the Board of Directors of the Central 
Bank

 4   The Hijri year of printing (1443)

 5   The touch “Braille” marks enable the 
blind and visually impaired to identify 
the denomination of the banknote

 6   A picture of Dhayah Fort in the Emirate 
of Ras Al Khaimah

 7   The Gregorian year of printing (2022)

The Front Side

The Reverse Side
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The Front Side

See-through printed design
A circular see-through printed 
design containing a geometrical 
shape on the upper right in 
the front side and upper left in 
the reverse side, and both fits 
perfectly when the banknote is 
exposed to direct light. 

Intaglio microtext 
The text “CENTRAL BANK OF 
THE UNITED ARAB EMIRATES” 
in English language is micro-
printed at the bottom of the 
banknote.

Offset microtext
The text العربيــة اإلمــارات   "مصــرف 
دراهــم" خمســة  المركــزي    المتحــدة 
in Arabic language is micro-
printed around the image of 
Ajman Fort. 

The Front Side

Embedded gravure magnetic 
ink thread
Embedded gravure magnetic ink 
thread in the banknote showing 
intaglio printing of value of the 
banknote in Arabic language 
 as well as in English (5 دراهــم)
language (5 AED) but in reverse. 
This thread appears in varying 
degrees of clarity on the front 
side compared to the back side.

Serial numbers
Serial numbers in Arabic, printed 
vertically in red Fluorescent 
color on the left side. The serial 
numbers in English are printed 
horizontally in black magnetic ink 
on the front upper right side. 

Looking at or using a magnifying glass

By Moving

Banknote’s dimensions & Predominant Color

Dimensions Predominant Color

143X66 mm Brown



Embedded gravure magnetic 
ink thread
Embedded gravure magnetic ink 
thread in the banknote (Polymer) 
showing intaglio printing of 
value of the banknote in English 
language (5 AED) as well as in 
Arabic language (دراهــم  5) but in 
reverse. This thread appears 
in varying degrees of clarity on 
the back side compared to the  
front.

 خيط أمان غائر ومضمن بالحبر 
المغناطيسي

بشــكل  المغناطيســي  بالحبــر  أمــان  خيــط 
هندســي متقطــع و مضمــن فــي الورقــة 
غائــرة  بصــورة  يُظهــر  )بوليمــر(  النقديــة 
اإلنجليزيــة  باللغــة  النقديــة  الورقــة   قيمــة 
 )AED 5( و كذلــك باللغــة العربية )5 دراهم (
هــذا  يظهــر  و   . معكوســة  بصــورة  لكــن  و 
الخيــط بنســب وضــوح متفاوتــة علــى الوجــه 

الخلفــي مقارنــة مــع الوجــه األمامــي.

Offset microtext

The text “CENTRAL BANK OF 
THE UNITED ARAB EMIRATES 5 
DIRHAMS” in English language 
is micro printed behind the 
picture of Dhayah Fort. 

Offset microtext

The text “CENTRAL BANK OF 
THE UNITED ARAB EMIRATES” 
in English language is micro-
printed at the bottom of  
the banknote.

The Front Side

The Reverse Side

UV devices

UV devices

The Reverse Side

Looking at or using a magnifying glass
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Fluorescent elements
When the banknote is exposed 
to ultraviolet light, Fluorescent 
elements in yellow and orange 
emerge as the face value (5) 
in the center of the banknote, 
around the picture of Ajman 
Fort, and the four corners of the 
banknote. Also, The red color 
of the Arabic serial number  
of the banknote printe  vertically 
on the left side changes to 
yellow.

Fluorescent elements
When exposed to ultraviolet 
light, fluorescent elements 
in yellow and orange  
emerge in the outer and 
inner surroundings of the 
geometrical shape in the 
circular see-through printed 
design, the lines behind the 
image of Dhayah Fort, the 
Gregorian year of printing 
(2022). Also, the logo of the 
UAE’s Nation Brand appears in 
a blue fluorescent color.

طباعة سطحية بحروف صغيرة 
 ″CENTRAL BANK OF  الًنــص 
THE UNITED ARAB EMIRATES 
اإلنجليزيــة  بالّلغــة   5 DIRHAMS″
مطبوعــًا بحــروف صغيــرة جــداً خلــف صــورة 

ضايــة.  قلعــة 

طباعة سطحية بحروف صغيرة
 ″CENTRAL BANK OF THE الّنــص 
  UNITED ARAB EMIRATES″
بحــروف  مطبوعــًا  اإلنجليزيــة  بالّلغــة 
الّنقديــة.  الورقــة  أســفِل  علــى  صغيــرة 

عناصر "فلورسنتية"
فــوق  األشــّعة  أداِة  اســتخداِم  عنــد 
البنفســجية علــى الورقــة الّنقديــة، تَظهــر 
األصفــِر  بالّلــون  "فلورســتنية"  عناصــر 
االســميُة  القيمــُة  مثــل  والبرتقالــي 
النَّقديــة  الورقــة  وســط  فــي   (5)
وكذلــك  عجمــان  قلعــة  صــورِة  وحــوَل 
كذلــك  النَّقديــة.  للورقــِة  األربــع  الزوايــا 
العربــي  للّرقــم  األحمــر  الّلــون  يتغيــر 
المتسلســل للورقــة الّنقديــة والمطبــوِع 
رأســيًا علــى الجانــب األيســِر إلــى الّلــون 

األصفــر. 

عناصر "فلورستنية"
فــوق  األشــّعة  أداِة  اســتخداِم  عنــد 
الّنقديــة،  الورقــة  علــى  البنفســجية 
بالّلــون  "فلورســتنية"  عناصــر  تَظهــر 
األصفــر والبرتقالــي فــي اإلطــار الخارجــي 
حــول ووســط الشــكل الهندســي فــي 
ــورِة  ــف ص ــوط خل ــق والخط ــِة الّتطاب عالم
قلعــة ضايــة، وســنة الطباعــة الميالديــة 
الهويــة  شــعاِر  يظهــر  كذلــك   .)2022(
ــة المرئيــة لدولــة اإلمــارات بلــون  اإلعالمّي

أزرق. فلورســنتي 

الوجه الخلفي 

بالنظر أو باستخدام العدسة المكبرة

الوجه األمامي 

أجهزة األشعة فوق البنفسجية

الوجه الخلفي 

أجهزة األشعة فوق البنفسجية

FL

FL

FL

FL

FL

FL

FL

FL

FL

FL



1   صورة قلعة عجمان

2   شعار الهويَّة اإلعالمّية المرئية لدولِة اإلمارات

ــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان،  3   توقيــع ســّمو الشَّ
رئيــس مجلــِس إدارة المصــِرف المركــزي

4   سنة الطباعة الهجرية )1443( 

"بريــل"  بطريقــِة  محسوســة  لمســية  5   عالمــات 
ــن المكفوفيــن وضعــاف البصــر مــن التعــرُّف  تُمكِّ

ــة ــة الّنقدي ــة الورق ــى فئ عل

6   صورُة قلعة ضاية في إمارة رأس الخيمة

7   سنة الطباعة الميالدية )2022(

فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 26 أبريــل 2022، طــرح مصــــرف اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة المركــــزي للتــداول ِ ورقــــة نقديــــة مــن فئــة 
الـ)5( دراهم مــــن مشــــروع العملــــةِ  الجديــــدة لدولــــة اإلمارات العربية المتحدة – اإلصدار الثالث، مصنعـــة مـــن مـــادةِ  البوليمـــر، للتداول 
 جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع الورقـــة النقديـــة مــن نفــس الفئــة المتداولـــة حاليـــًا، وبصفتهـــا عملـــة رســـمية وورقـــة نقديـــة مضمونـــة القيمـــة 

بموجـب القانـون. 

 فئة الـ 5 دراهم

 المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة 
الـ5 دراهم المصنوعة من مادة البوليمر

الوجه األمامي 

الوجه الخلفي 
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العالمات األمنية للورقة النقدية من فئة الـ5 
دراهم المصنوعة من مادة البوليمر 

نافذة شفافة 
علــى  تحتــوي  دائريــة  شــفافة  نافــذة 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــُه  المغفــوِر  صــورِة 
ســلطان آل نهيــان - طيــب اهلل ثــراه، يمكــن 
رؤيتهــا مــن الجهتــان األماميــة والخلفيــة. 
كمــا أنهــا محاطــة بحبــٍر قزحــي مرئــي عنــد 
الّنظــِر إليــه بزاويــٍة حــادٍة عنــد مســِك الورقــة 
النَّقديــة بشــكٍل أفقــي مــع اإلمالــِة ببــطٍء 

مقابــَل الضــوء. 

صورة كامنة
اإلمــارات  دولــة  لخريطــِة  كامنــة  صــورة 
الدولــة  اســم  مــع  المتحــدة  العربّيــة 
مختصــراً بالّلغــة اإلنجليزيــة )UAE( فــي 
الورقــِة  مــَن  اليســرى  الجهــِة  أســفِل 
الّنقديــة. ويصبــح هــذا االســم المختصــر 
مرئيــًا فقــط عنــد الّنظــِر إليــه بزاويــٍة حــادٍة 
بشــكٍل  النَّقديــة  الورقــة  مســِك  عنــد 
مقابــَل  ببــطٍء  اإلمالــِة  مــع  أفقــي 

الضــوء.

الوجه األمامي 

بالتحريك

طباعة غائرة بحروف صغيرة 
 ″CENTRAL BANK الّنــص 
 OF THE UNITED ARAB
اإلنجليزيــة  بالّلغــة   EMIRATES″
فــي  جــداً  صغيــرة  بحــروف  مطبوعــًا 

الّنقديــة.  الورقــة  أســفِل 
 
 

طباعة سطحية بحروف صغيرة 
العربيــة  اإلمــارات  ”مصــرف  الّنــص 
دراهــم”  خمســة  المركــزي  المتحــدة 
بحــروف  مطبوعــًا  العربّيــة  بالّلغــة 
صغيــرة جــداً حــول صــورة قلعــة عجمــان. 

 
 

بالنظر أو باستخدام العدسة المكبرة

عالمة تطابق
 عالمــة تطابــق دائريــة تحتــوي علــى شــكل 
العلــوّي  الجــزِء  فــي  تظهــر  هندســي 
األيمــن علــى الوجــه األمامــي وفــي الجــزِء 
الخلفــي  الوجــه  علــى  االيســر  العلــوّي 
العالمتــان  الّنقديــة وتتطابــق  الورقــة  مــن 
تمامــًا عنــد تعــرض الورقــة الّنقديــِة للضــوِء 

المباشــر.  

 خيط أمان غائر ومضمن بالحبر 
المغناطيسي

خيــط أمــان بالحبــر المغناطيســي بشــكل 
هندســي متقطــع ومضمــن فــي الورقــة 
النقديــة يُظهــر بصــورة غائــرة قيمــة الورقــة 
النقديــة بــكل مــن اللغــة العربيــة )5 دراهــم( 
ــة )AED 5( ولكــن  ــك اللغــة اإلنجليزي وكذل
الخيــط  هــذا  ويظهــر  معكوســة.  بصــورة 
الوجــه  علــى  متفاوتــة  وضــوح  بنســب 

األمامــي مقارنــة مــع الوجــه الخلفــي. 

أرقام متسلسلة 

أرقــام متسلســلة عربيــة مطبوعــة بطريقــة 
رأســية باللــون األحمــر الفلورســنتي علــى 
الجانــب األيســر. أمــا األرقــام المتسلســلة 
بطريقــٍة  مطبوعــٌة  فهــي  باإلنجليزيــة، 
ــٍة بالحبــِر المغناطيســي األســوِد فــي  أفقّي

أعلــى الجهــِة اليمنــى.

أبعاد الورقة النقدية واللون السائد

اللون السائدالقياس

البنيX 143 66 ملم



 العالمـات األمنية
 لـفئة الـ5 دراهم
اإلصدار الثالث – بوليمر 

centralbank.ae


