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عاماً على تأسيس  50بمناسبة مرور مسكوكات تذكارية  بصدد إصدارالمصرف المركزي 

 اإلمارات لكرة القدم اتحاد

 

بالتعاون مع اتحاد اإلمارات العربية المتحدة مصرف اإلمارات المركزي علن أ (:2022أكتوبر  20أبوظبي )

، عاماً على تأسيس االتحاد 50بمناسبة مرور مسكوكات تذكارية من الفضة ل اإلصدار المرتقبعن لكرة القدم 

 .حفظه هللا تزامن مع نهائي كأس رئيس الدولةذلك بالو

لكبيرة التي حققها اتحاد اإلمارات ويهدف إصدار هذه المسكوكة التذكارية إلى تسليط الضوء على اإلنجازات ا

 على المستويات الخليجية والدولية.  1971لكرة القدم منذ تأسيسه عام 

ً غرام 40 منها زنة كل  مسكوكة من الفضة،  1000وسيطرح المصرف المركزي  يتضمن الوجه األمامي س .ا

عام" احتفاًء بمسيرة تاريخ  50وعبارة " شعار واسم اتحاد اإلمارات لكرة القدم باللغتين العربية واإلنجليزية، 

ً يتضمن شعار دولة اإلمارات محاطسف اتحاد الكرة. أما الوجه الخلفي باسم مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ا

ً درهم 50لقيمة االسمية للمسكوكة )لى اإيزية، باإلضافة المركزي باللغتين العربية واإلنجل لن علماً بأنها  ،(ا

 في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه. تكون متاحة للبيع

صدار يعد هذا اإلأن  د الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدمأك  وبهذه المناسبة، 

ر رئيس االتحاد عن وعب   .اليوموتكريم لكل الذين عملوا في اتحاد الكرة منذ تأسيسه إلى  ،خطوة تاريخية مهمة

بتاريخ مؤسسة رياضية وطنية عريقة أسهمت بتحقيق العديد من اإلنجازات اإلقليمية والقارية  باالحتفاءسعادته 

 والدولية.

مؤكداً أن هذه المسكوكات  ،ن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود مصرف اإلمارات المركزي وإدارتهوثم  

بأهمية كرة و ،ختلفة وبقية المنتسبينر األجيال بالعطاء الذي قدمته مجالس اإلدارات المتذك   ،ستكون ذاكرة حية

الذي مصرف المركزي الالتعاون مع ب أشادكما  اللعبة الشعبية األولى في العالم.و القدم بصفتها نشاط انساني

نفتاح على جميع المؤسسات الوطنية وتوطيد العالقة بين أسرة كرة القدم وبقية لاليأتي ضمن خطة اتحاد الكرة 

 والخاصة في الدولة.القطاعات العامة 

إن إصدار هذه " :معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أك دبدوره 

المسكوكات التذكارية يجسد االنجازات التي حققها اتحاد اإلمارات لكرة القدم في مجال تطوير كرة القدم، 

على الصعيد المحلي  التقد م والنجاحمزيد من  وإحرازالمواهب الرياضية لخدمة المجتمع  واالستثمار في

نسعى من خالل هذا اإلصدار إلى ترسيخ أهمية كرة القدم ودورها في تمثيل دولة اإلمارات في . والعالمي

 ".المحافل الخارجية، كما نثم ن جهود االتحاد لالرتقاء بهذه الرياضة

 -انتهى-


