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  لمصرف  دنانير 02دينارا  و 02 فئتيمن جديدة ألوراق نقدية للتداول طرح :  الموضوع 

  .المركزيالبحرين 

              

*** 

 
سممبتمبر  5مممت تمما      عتبمما   ولطممرل تلتمم    البحرررين المركررزيمصرررف نعلمكممأ أ   

بميررزاأ نمنيررة  امررهمعرراد طبا تدنررانير  02و  دينررارا 02 تممي فئمممت أو  قمما ني  ممي ة  مم     0202
رة  ما  تتمماميأ  وبإدخمال بعم حديثة ومتطرور و تمو صماا  و تمياسما  و  لتمو     تتغييمر   أم 

 .هاتيت  تائتيتمت   تمت  وتي حاتيافإن ها مماثلي تألو  ق  بشكل عام ى لخريي  تان  

 

يا غيير   و  ت تت   أهأ  هذه    :تهاتيت  تو قتيت   تني  تيت هي كاآلتي   لخرى  خاص 

                

تغيير موقع عالمي  لما   تضعاف  تبمر و تمكاوفيت مت أعلى  ميت وةه  (0

بعي  تسابيي إتى وسط وةه  تو قي مت  تجهي  تيمنى باتيرب مت  تو قي في  تط  

وهي عبا   عت خطوط أفييي متتاتيي با ز  و مكت في  تطبعي  تج     اشيي  تح

ف على  تائي بو سطي  تتحس س تع د  تخطوط حيث تشتمل فئي  تعشر  دنانير  تتعر  

 . على أ بعي خطوط وفئي  تعشر ت د نا   على خمسي خطوط

يي  تطبعالمي أما  ة      تظهر في  تجهي  تيسرى مت وةه  تو قي عوضا عت  (0

يي  تالمعي ثالثيي  لبعاد  ابيي وهي في  تطبعي  تس      تموةود (هوتوغر م) تاض 

ؤ ي ذ   أتو   عت عالمي و ضحي تحمل حليي أو حليتيت بحسب ز و ي  تر  عبا   

كي   .في وسط  تعالميبال قام  تهن  ي   تظهر فئي  تو قي  تني  ي كما متحر 

وهي عبا   عت  مساحي  ة      جانب  ل سر توة  عالمي أما في أسال   ت  (3

 تييمي  إلسميي تلو قي بوضول بال قام تظهر ب  خلها   مزخرفي  بيضو ي  تشكل

 تييمي  إلسميي بال قام   تضوء تظهر  تهن  ي وعن  عرض  تو قي تمم  

 . تعربيي

ك بمر  ا  ظهر في  تجهي  تيسرى تياا  تو ق  (4 ي   تني  ي. عن  خيط أما  متحر 

 كي مع فئي  تو قي بال قام  تعربيي و تهن  ي.إماتي  تو قي تظهر مرب عا  متحر  

 

 



 0 

 

 

ي فوق  تبناسجيي تظهر قيمي  تائي  تموةود  عن  عرض وةه  تو قي  تني  ي تألشع   (5

في أعلى  تو قي على  تيميت بال قام  تهن  ي بلونيت فساو  يت مختلايت بينما 

وء  تطبيعي. بلو  و ح تظهر  د نا   وعلى  02باتنسبي تلو قي مت فئي  في  تض 

وب  خله قيمي  تائي و   لخضر باتل   مرب ع مشع    سا   ترقأ ذو  تحجأ  تكبير  ظهر

 بال قام  تهن  ي.

 

ةنبا  لو  ق  تني  ي  تمت  وتي حاتيا ستبيى في  تت  ول ي كاف   إتى أ   وتج    إلشا    هذ 

  . مصرف البحرين المركزيمت  تج     حت ى إشعا  الحق  و  ق  تني  ي لهذه إتى ةنب مع 
 

  

 

 للخزينة العامة المدير العام 

 لدفوعات،او        

 

 محمد فوزي العلوي


