تونس ،في  11أكتوبر 2016

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عــدد  25لسنة 2016
الموضوع  :طرح للتداول ألوراق نقدية جديدة من فئتي  02دينارا و 02دنانير لمصرف
البحرين المركزي.

***
 5سممبتمبر
نعلمكممأ أ مصرررف البحرررين المركررزي طممرل تلت م ول عتبمما مممت تمما
 0202أو قمما ني ممي ة م مممت فئتممي  02دينررارا و 02دنررانير معرراد طبا تهمرا بميررزاأ نمنيررة
تتغييمر أمما تتمماميأ و تمياسما و لتمو و تمو صماا
حديثة ومتطرور رة وبإدخمال بعم
تانيي لخرى بشكل عام فإنها مماثلي تألو ق تمت وتي حاتيا مت هاتيت تائتيت.
أهأ هذه تتغيير

و تخاصيا

لخرى تهاتيت تو قتيت تني تيت هي كاآلتي :

 )0تغيير موقع عالمي لما تضعاف تبمر و تمكاوفيت مت أعلى ميت وةه
تو قي في تطبعي تسابيي إتى وسط وةه تو قي مت تجهي تيمنى باتيرب مت
وهي عبا عت خطوط أفييي متتاتيي با ز و مكت
تحاشيي في تطبعي تج
تتعرف على تائي بو سطي تتحسس تع د تخطوط حيث تشتمل فئي تعشر دنانير
على أ بعي خطوط وفئي تعشر ت د نا على خمسي خطوط .
تظهر في تجهي تيسرى مت وةه تو قي عوضا عت تطبيي
 )0عالمي أما ة
تاضيي تالمعي ثالثيي لبعاد (هوتوغر م) تموةود في تطبعي تسابيي وهي
عبا عت عالمي و ضحي تحمل حليي أو حليتيت بحسب ز و ي ترؤ ي ذ أتو
متحركي كما تظهر فئي تو قي تني ي بال قام تهن ي في وسط تعالمي.
وهي عبا عت مساحي
 )3في أسال تجانب ل سر توة عالمي أما ة
بيضو ي تشكل مزخرفي تظهر ب خلها تييمي إلسميي تلو قي بوضول بال قام
تضوء تظهر تييمي إلسميي بال قام
تهن ي وعن عرض تو قي تمم
تعربيي.
 )4خيط أما متحرك بمر ا ظهر في تجهي تيسرى تياا تو قي تني ي .عن
إماتي تو قي تظهر مربعا متحركي مع فئي تو قي بال قام تعربيي و تهن ي.

 )5عن عرض وةه تو قي تني ي تألشعي فوق تبناسجيي تظهر قيمي تائي تموةود
في أعلى تو قي على تيميت بال قام تهن ي بلونيت فساو يت مختلايت بينما
تظهر بلو و ح في تضوء تطبيعي .باتنسبي تلو قي مت فئي  02د نا وعلى
سا ترقأ ذو تحجأ تكبير ظهر مربع مشع باتلو لخضر وب خله قيمي تائي
بال قام تهن ي.
هذ وتج إلشا إتى أ كافي لو ق تني ي تمت وتي حاتيا ستبيى في تت ول ةنبا
إتى ةنب مع هذه لو ق تني ي تج حتى إشعا الحق مت مصرف البحرين المركزي.
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