
  

  
 صادر عن البنك المرآزي العراقيبيان 

لغرض تطوير السلسلة الحالية من األوراق النقدية العراقية، وزيادة آفاءتها، فقد تم طبعها 
وسيطرح البنك . باستخدام أجود أنواع الورق ووضعت فيها عدة خصائص فنية وأمنية

دينار الى ) 25000 (دينار و) 5000(المرآزي العراقي الورقتين النقديتين من فئتي الـ 
التداول بمواصفات وعالمات أمنية جديدة عالية الحماية، باإلضافة الى العالمات االمنية 

  .الموجودة في الفئتين أعاله من السلسلة الحالية ، ونود أن نبين ما يلي

  : استدامة التداول -1

ول مع الفئتين الجديدتين تستمر الورقتين النقديتين المتداولتين حاليًا من الفئتين أعاله في التدا
 .دون أية نية لسحبهما من التداول

  : دينار) 5000(أهم التغييرات في الورقة النقدية فئة  -2

) البنك المرآزي العراقي(ملم يحمل عبارة ) 4(تتضمن الورقة خيط ضمان مشبك بعرض   - أ
 .ورقةيحتوي على مؤثرات متحرآة يتغير لونه من اللون األخضر الى األزرق عند إمالة ال

يتغير من اللون ) SPARK(تحمل الورقة عالمة أمنية بالحبر المغناطيسي متغير اللون  - ب
 .األخضر إلى اللون األزرق عند إمالة الورقة النقدية 

  ).م2013هـ 1435( تم تعديل التأريخين الهجري والميالدي الى التاريخين -جـ

  ).د الباسط ترآي سعيدعب( تحمل الورقة توقيع السيد المحافظ وآالة الدآتور -د

 تتضمن الورقة عالمة المكفوفين وهي عبارة عن خط افقي مستقيم بارز عند الملمس في -هـ
  .الجهة اليسرى من وجه الورقة

 تم إضافة الشعيرات المرئية وغير المرئية الى الورقة النقدية إضافة الى طالئها بطالء واٍق -و
  .إلدامة عمرها ومقاومتها لألتربة

  :دينار) 25000(تغييرات في الورقة النقدية فئة أهم ال -3

تم تعديل صورة الفالحة والحقل في وجه الورقة حيث تحمل الفالحة جرة ماء ويظهر خلفها   - أ
  .جرار زراعي يحرث الحقل

تم إجراء تغيير في حجم الزخرفة في الجانب األيمن من وجه الورقة لضرورة وضع   - ب
النافذة الشفافة وإضافة شريط لحماية النافذة تظهر في أسفله صورة النخلة باللون الشفاف 

  ).لون الشريط(

 تم تعديل شكل الزخرفة على الجانب األيسر من وجه الورقة للضرورة الفنية مع الشكل -جـ
  .للورقةالعام 

  ). م2013 -هـ 1435( تم تعديل التأريخين الهجري والميالدي الى التاريخين -د



  ).عبد الباسط ترآي سعيد( تحمل الورقة توقيع السيد المحافظ وآالة الدآتور -هـ

 تتضمن الورقة خيط ضمان مشبك يحمل عبارة البنك المرآزي العراقي يحتوي على -و
للون األرجواني الى اللون األخضر عند إمالة الورقة وقد مؤثرات متحرآة يتغير لونه من ا

  . تم إختيار اللون األخضر ليكون مغاير للون الورقة األحمر وليتمكن الجمهور من مالحظته

في الرآن األيمن األعلى لوجه ) النافذة الشفافة( تم وضع عالمة أمنية متقدمة تعرف بـ -ز
نة الملوية عند وضعها على خلفية بيضاء، فيما الورقة النقدية، تظهر عليها صورة المئذ

  .عند وضعها على خلفية داآنة) 25000(يظهر رقم الفئة 

 تتضمن الورقة شريط معدني يمتد من النافذة الشفافة على عرض الورقة النقدية يحتوي على -ح
  .النخلة ورقم الفئة يتغير لونه عند إمالة الورقة النقدية

يتغير من اللون ) SPARK(ية بالحبر المغناطيسي متغير اللون  تحمل الورقة عالمة أمن-ط
األرجواني إلى اللون األخضر عند إمالة الورقة النقدية وقد تم إختيار اللون األخضر ليكون 

  .مغاير للون الورقة األحمر وليتمكن الجمهور من مالحظته

مة بارزة عند الملمس   تتضمن الورقة عالمة المكفوفين وهي عبارة عن ثالثة خطوط مستقي-ي
  .في الجهة اليسرى من وجه الورقة

 تم إضافة الشعيرات المرئية وغير المرئية الى الورقة النقدية إضافة الى طالئها بطالء واٍق -ك
  .إلدامة عمرها ومقاومتها لألتربة

  .مع التقدير...

  

                البنك المرآزي العراقي        

             بـــــغـــــداد                            

                                       19/10/2014   

  

  

  

  

  

  

 


