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             تاريخ  النقود في  العراق 
زهير علي اآبر مدير عام البنك المرآزي العراقي: بقلم                          

 
 
 

وجد االنسان على االرض منذ مليوني سنة  بحسب دراسات المختصين في هذا المجال وآان نظام المقايضة 
  .  هو السائد بذلك الوقت

شيقل والنصف شيقل حيث                    ) ٦٨١-٧٠٤( ريب  في عهد الملك سنحا    يالد امر بصنع قوالب لصب ال ل الم قب
صنع قطع نصف                        ( ورد في الكتابات التاريخية      ه ل ز في د امرت بصنع قوالب من الطين وان يصب البرون لق

شا             ) شاقل ه الشمس    " وبذلك فان والدة النقود في العراق بهذا التاريخ وآان الشيكل حيث يحمل نق صورة ال ل
الد                         .  شتاروع ا ففي ب دول التي فرضت سيطرتها عليه ود ال ل استخدموا نق لم يكن للعرب نقود خاصة بهم ب

النقود                 الشام ومصر وشمال افريقيا آانوا يستخدمون الدنانير الذهبية البيزنطية اما في العراق فكان التداول ب
ـة         الفضية الساسانية وقد ورد الدينار والدرهم في القران الكريم حيث ور           ران االيـــ د الدينار في سورة ال عم

رحيم   ) ٧٥( رحمن ال سم اهللا ال ا   ( ب ه قائم ك اال مادمت علي ه الي دينار اليؤدي ه ب نهم من ان تأمن ا " ...) وم ام
ة    سورة يوسف االي د وردت ب دراهم فق دودة   ) ( ٢٠(ال م مع ثمن بخس دراه روه ب يم   ) وش دق اهللا العظ ص

ود          والنشغال الرسول الكريم بنشر الرس     ة والنق ة البيزنطي دنانير الذهبي داول ال ى ت د وافق عل اله االسالمية فق
د                        ل التعريب وفي عه ة قب ود االموي م سك النق الفضية الساسانية وفي عهد الخليفة معاوية بن ابي سفيان ت

ر عل                   ان ذآ ـا  الخليفة عبد الملك بن مروان  بدات خطوات تعريب الدنانير الذهبية البيزنطية الى العربية آ يهـــ
د رسول اهللا (  ده محم ه اال اهللا وح سم اهللا الال ن   ) ب ة ب ي عتب د العرب ا القائ ي بناه صرة الت ة الب ر مدين وتعتب

نة         وي س صر االم ي الع ود ف كت النق ي س دن الت ل الم ن اوائ زوان  م ات   ٧٩غ شت الكلم ث نق ـجري حي ه
  على الطراز الساساني ونصوصها والعبارات العربية على النقود الساسانية التي عرفت بالنقود العربية 

  ) الاله اال اهللا وحد الشريك له ( مرآز الوجه 
  ) بسم اهللا وهذا الدرهم بالبصرة في سنه تسع وسبعين ( الطوق  

  ) احد" الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوا( مرآز الظهر  
  ) آله ولو آره المشرآونمحمد رسول اهللا ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ( الطوق  

دراهم                        ى ال ة عل         وقد سكت النقود العربية في الكوفة منذ سنة تسع وسبعين للهجرة اذ ظهر اسم الكوف
ساساني من                 . الفضة منذ تلك السنه    وان الحجاج بن يوسف الثقفي آان قد سك الدراهم وآانت على الطراز ال

  .حيث نقش الحجاج اسمه عليها
دراهم بواسط سنة                   وسكت الد  سان والموصل وواسط سكت ال هجري واستمرى   ٨٣راهم في مدينة مي

وقد سكت الدنانير الذهبية العباسية  خالل سنوات            .  هجري ١٣٢السك فيها طيلة العصر االموي وحتى سنه        
ام بسك  ) ١٤٦ -١٣٢(حكم الخليفة ابو العباس السفاح من سنه     هجري وآذلك الخليفة ابو جعفر المنصور ق

مما امر ( الدنانير وولده محمد المهدي وفي عهد الخليفة هارون الرشيد  نقشت عبارة جديدة على الدنانيـــر 
  .  هجري ١٧٠سنه ) به عبد اهللا هارون امير المؤمنين 

نه   دراهم س دنانير وال ك ال ي س يد الت ارون الرش ة ه ضة للخليف دراهم الف ت ال ك ٣٣١ وحمل ري س  هج
دنانير ا دانيون ال سالم الحم ة ال ي مدين ة  ف داد( لذهبي نة ) بغ داد  س ّذوب ببغ دينار الم ا ال  هجري ٦٥٦ومنه

   -:ونصوصه آما ياتي 
  ) الاله اال اهللا محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ( مرآز الوجه 

  ) الهم مالك الملك تؤتي الملك  ممن تشاء وتعز من تشاء ( الطوق 
  ) قا آن هوالآو خان قا آن االعظم موناآو ( مرآز الظهر 

  ) تعني الحاآم الكبير : قا آن ( 



  ٢

راق سنة          اني سليمان  بن                 ١٥٣٤– هجري    ٩٤١دخل العثمانيون  الى الع سلطان العثم د ال  هجري  في عه
ة وتحمل الوجه               دنانير الذهبي سلطان سلمان شاه بن سليم خان عز              ( سليم المعروف بالقانوني وقد سك ال

  ).نصره ضرب بغداد 
  ) ضارب النظر صاحب العز  والنصر  في البر والبحر (الظهر 

  . من الدنانير الذهبية" لقد صدر في الدولة العثمانية ثالثون نوعا
 -١٢٢٣( قد شاع استخدامه خالل حكم السلطان محمود الثاني ) ذهب اسطنبول : ( اسطنبولي التون  -١

  . هجري ) ١٢٢٥
 . قنقد ذهبي  آان متداول  بالعرا: اسالمبولي عتيق -٢
 .نقد عثماني رائج: اسالمبولي السليمي  -٣
 .هجرية وسميت باالشرفي بعد فتحهم لمصر)٩٢٦ -٩١٨(سك ايام السلطان سليم االول : االشرفي  -٤
 .ويعني الذهب ايام السلطان محمد الفاتح: التون  -٥
 . نقد عثماني ذهبي : بغدادي  -٦
 . وهو معروف في مصر والعراق سمي بند قلي محمودي : بند قلي  -٧
راق سمي            : الجنيه   -٨ دى   (نقد ذهبي مصري  وفي الع ه المجي اني  وجاء في           ) الجني دينار العثم وهو ال

 ). بمجيديتين(  ميالدي ١٩١٤مذآرات المرحوم الشيخ  الشبيبي سنة 
ره                    : الجهادي   -٩ د حيث ورد ذآ ادي جدي ديم وجه ادي ق سك لتأدية نفقات الجهات وآان على نوعين جه

 . ول الى بغدادفي رحلة الرحالة ريتشارد آ
 .  هجري ١١٢٨ضرب في سنة : زر اسالمبول  -١٠
 . شاع استخدامه ايام السالطين  محمود االول ومصطفى الثالث وسليم الثالث : زر محبوب  -١١
 . وسماه العامة بابي الزنجيل : زنجيري  -١٢
 .وقد سماه العراقيون عادلي: عدلي عتيق  -١٣
 . مثل ليرة مجيدية  وليرة رشادية وقد سميت باسم السالطين الذين اصدورها : الليرة  -١٤
 .  هجري١٢٧٧ -١٢٥٥سك في عهد السلطان عبد المجيد : الممدوحية  -١٥
 . باسواق بغداد : نوعان هما مصري مصطفى ومصري سليمي  آان معروفا: مصري  -١٦
 . نصف جهادي نقد ذهبي عثماني  -١٧
 .نقد ذهبي ان هذه اللفظة اطلقت على الدنانير المجرية والبندقية: سكن  -١٨
 .نسبة الى السلطان سليم االول : السلطاني  -١٩
 . شاهية سليمانية٣٤٠ماخوذ من لقب شاه حيث ذآر في احد عقود البيع : الشاهي  -٢٠
 . التسمية ماخوذة من دولة االشرف برسباي في مصر : الشريفي -٢١
 . نقد ذهبي عثماني:  الربعية  -٢٢
 . بالعراق " نقد ذهبي عثماني آان مستخدما: ربع غازي  -٢٣
ح ب -٢٤ ك رّي ن  : ال ة م سمية مرآب ح( والت ة  ) رّي ن الراح اخوذ م ك( م د  ) بال ي عه اطرك ف أي خ

 .السلطان  عبد المجيد 
 .في عهد السلطان محمود الثاني: الرومي الجديد  -٢٥
 .آذلك في عهد السلطان  محمود الثاني: الرومي العتيق  -٢٦
 ). العدالية" ( سمي ايضا: عدلي جديد  -٢٧
 . التي استخدمت في بغدادوهي من النقود : فندق او فندقي  -٢٨
ان                      : خيرية   -٢٩ ذي آ ري بك وال د من خي اني واسم النق ود الث سلطان محم د ال شاع استخدامه عه
 .  هجرى ٩٣٠على مصر سنة " اميرا
 . في عهد  السلطان  محمود الثاني: يكر ميلك محمودية  -٣٠



  ٣

   -:         اما النقود الفضية العثمانية المتداولة في العراق فهي 
ى اللفظة                   : االقجة   -١ اني ومعن نقد فضي مستعمل منذ ايام المغول واستمر استخدامها  في العصر العثم

  . غرامات) ٤(قد عرفت بالدرهم العثماني البغدادي وآان وزنها ) النقود الضاربة  الى البياض ( هو 
 .  هجري١٠٩٩في عهد السلطان  سليمان الثاني  سنة :  القرش  -٢
 . روش  رائجةويساوي اربعة ق: ابو اربعة  -٣
 ). قران(وهو جزء من المجيدي وان قيمته تساوي ثمانية قروش ويسمى : ابو الثمانية  -٤
 . نوع من الرياالت وسمي بطاقة وشاع استخدامه في مصر :   ابو طاقة  -٥
 . وتعادل اربعة اقجات  وهي لفظة فارسية تعني اللقطة : البارة  -٦
 .تعادل قرشين وشاع استخدامه في مصر: ايكلك -٧
ـة      ( شاع استخدامها في اليمن وتساوي القمري عند العــراقيين         : لبقجة  ا -٨ وقرشين  واصل الكلمة ترآي

 ) .باغجة( 
 . هجري ١٠٩٩في عهد السلطان سليمان الثاني : بيشتلغ او بيشلك  -٩
 .في بغداد " ضربه داود باشا وآانت مستخدما: الجرخي  -١٠
 .هي من اجزاء االقجة : هشتي  -١١
 . وهي القرش الرائجأي الورقة: الورآة  -١٢
 .شاع استخدامها في بغداد) زولته( اصلها بالترآية : الزلطة  -١٣
 . قرش  آان متداوال بالعراق وهو بحجم ربع المجيدي ١٧يعادل : الطنكير -١٤
 .يعني بالمئة  قرش شاع استخدامه في مصر : يوزلك -١٥
 . يعادل  نصف قرش شاع استخدامه في مصر:  يرملق سليمي  -١٦
ا               منسوب: المحاميد   -١٧  الى السلطان محمود ومفردها محمودي  وتجمع محاميد  وآل تسعة  منه

 . تساوي قرش رائج واحد 
ديات  -١٨ اتح  سنة  : المحم روف  بالف اني المع د الث سلطان محم ام ال ادل       ٨٥٥سكت اي  هجري تع

 . عشر اقجات 
 .ضرب ببغداد :  نقشلي  -١٩
دي   -٢٠ ع مجي ال  : رب تخدامه ب اع اس ا    ش شرين قرش اء ع ه  زه غ قيمت ى  " عراق وتبل سب ال وين

 . هجري١٢٥٥السلطان عبد المجيد 
 .شاع استخدامه بالعراق وينسب الى ممدوح باشا : ربع ممدوحي  -٢١
وهو من اضعاف المتليك  نقد عثماني  فضي وآان  يعادل قرشين  رائجين وسلمي               :  القمري   -٢٢

 . عار العثمانينبالقمري النه يحمل صورة هالل او القمر وهو ش
 .  هجري ١١٥سك في عهد السلطان احمد الثالث  سنة: القرش االسدي  -٢٣
د االول                      : القرش الرومي     -٢٤ د الحمي سلطان  عب د ال ذي ضرب في عه دي وال وهو القرش الحمي

 . هجري ١١٨٧
 ) .قرش  عين سكه عبد الحميد خان ( ورد ذآر هذه العملة بلفظ :  قرش عين  -٢٥
 .ه  في البصرة وهو باالصل عملة نمساوية شاع استخدامات: الفوري  -٢٦
شامي  -٢٧ د االول     : ال د الحمي سلطان عب د ال ي عه ك ف القرش    ١١٨٧س رف ب ان يع ري وآ  هج

 .الحميدي  وشاع استخدامه في البصرة
 . يسميه اهل الشام ابو شوشه :  شوشي -٢٨
 . بارة  وآامة صاغ  ترآية معناها الصحيح ) ٤٠(وهو القرش الصحيح  ويساوي : الصاغ  -٢٩
د االول                : تلق حميدي    -٣٠ د الحمي سلطان عب ام ال  هجري   ١١٨٧شاع استخدامه في مصر وسك اي

 .ومعنى تلق هو ذو االربعة
 . تعني الستين بارة ) التمش (شاع استخدامه في مصروالكلمة : تمشلك  -٣١



  ٤

  .          النقود النحاسية العثمانية المتداولة بالعراق 
   -: المواد اقيامها  تقدر بالفلوس النحاسية حينذاك ومنها وهي مساعدة للدراهم وآانت الكثير من

الد         : المتليك   -١ د في ب ذا النق وهذه النقود آانت على نوعين متليك نحاسي ومتليك نيكل شاع استخدام ه
اني سنة            " الشام اوال   هجري سك من       ١٨٧٦ثم وصل الى البصرة وفي عهد السلطان عبد الحميد الث
  . النحاس 

او منقر  وآانت قيمته نصف اقجه وشاع استخدامه في            ) مانغر(  فلس  وبالترآي     ومفردها: الفلوس   -٢
 ).نخلة( البصرة وعليه رسم

 .قطعة نقد نحاسية شاع استخدامه في بغداد:  ام الفلسين  -٣
 . هجري١١٠٦عملة نحاسية  عثمانية سكت ايام السلطان مصطفى الثاني : مانغلر  -٤
 ) . الجرك( وسمي : الشرك  -٥

  ل العامة البغدادية للنقود في العصر العثماني  المثا     ا
  . اذا عندك فلوس تريد تبذرها اخذلك خرابه وعمرها  -١
 .بقرش صابون تصير المرة خاتون  -٢
 . الدراهم مراهم  -٣
 .قرش االبيض ينفع باليوم االسود  -٤
 .  آثير الكارات قليل البارت  -٥
 . وال قمري  -٦
 . ذهب بتراب -٧
 .بكد ام الفلسين  -٨

راق وآانت            احتلت بريطاني  داول في الع ة للت ة الهندي ا العراق ابان الحرب العالمية االولى وفرضت الروبي
سات سنة                ة بن دا واربع ا واح ايس    ١٥ م وفي     ١٩١٧قيمة الروبية الهندية شلنا انكليزي  اصدر   ١٩٢٠ م

را  اني ام اآم البريط ة ال   " الح بحت الروبي ة واص ة العثماني االوراق النقدي ل ب ه التعام ي بموجب ة الغ هندي
  . الورقية منها  والمعدنية هي العملة  المتداولة بالعراق 

ة    ١/١٠/١٩٣٢استمر تداول الروبية الهندية الى جانب العملة العراقية لغاية   صفحة القانوني اء ال  بعد الغ
م        انون رق ب الق اريخ وبموج ذا الت د ه ة بع ة  الهندي سنه  ) ٤٤( للروبي ة   ١٩٢١ل ة العمل كلت لجن   ش

  : ذ تمارس هذه اللجنة الصالحيات نيابة عن حكومة العراق وواجبات اللجنة العراقية  ا
ة  -١ شارة الحكوم ا باست ى شروطها االساسية قيمته راق والمحافظة عل ة في الع ة العمل ز ومراقب تجهي

  . العراقية 
 .  سك المسكوآات وطبع االوراق النقدية  -٢
 . اتالف االوراق النقدية المبطلة  -٣
العملة والمحافظة علية بصورة  تؤمن تبديل العملة  وتتكون لجنة العملة من  تاسيس صندوق احتياط     -٤

شخص   ة  وال وك البريطاني ة وشخصان عن البن ة العراقي نهم  الحكوم سة اشخاص شخصان تعي خم
الخامس  من قبل عصبة االمم او بنك انكلترا  وآانت اللجنة برئاسة السيد هلتون يونغ واصدرت اول                   

ك  ١٩٣٢/ اذار /١٦النقدية في مجموعة من االوراق     وهي تحمل اسم الحكومة العراقية وصورة المل
ادة العاشرة               ساوي الف فلس واشترطت الم دينار وي د العراقي ال فيصل االول  والوحدة القياسية للنق

ي     ات ه ون الفئ انون ان تك ذا الق ن ه ار  ( م ع دين ار  , رب صف دين د  , ن ار واح انير  , دين سة دن , خم
 صدرت الطبعة الثانية تحمل صورة الملك غازي  ٢٩/١١/١٩٣٤وفي ) . ومئة دينار , عشرون دينار 

وي                   ة وتحت االول اما المادة الخامسة والعشرون من هذا القانون فقد حددت فئات المسكوآات  المعدني
م  ( على صورة جانبية للملك فيصل االول وهي      سا  )  فلس ٥٠دره المسكوآات بموجب   " عشرين فل

 على الوجه االتي      ٢٩/٥/١٩٣٣ و   ١٧/٣/١٩٣٢ الصادرتان في    ١٦٣, ٥٨تين  رقم    االرادتين الملك 
 : 



  ٥

ي   ى وآلمت ة اليمن صل االول تتجه نحو الجه ك في ة للمل ى صورة جانبي سكوآات عل ه الم وي وج يحت
ى   . فيصل االول في الجانب االيمن وآلمتي ملك العراق في الجانب االيسر  يحتوي ظهر المسكوآات عل

ة          دائرة صغيرة في     ا آلم ان من     ) فلس ( وسطها قيمة القطعة باالرقام  وتحته دائرة الكلمت ( وصول ال
  . يفصل بينهما التاريخ الهجري االيمن والتاريخ الميالدي على الجانب االيسر) المملكة العراقية

ضية     سكوآات الف ي الم سننة ف سكوآات م وافي الم ون ح سا( تك سون فل سا" الخم شرون فل ") والع
ي الم  ة ف ة ومقوس وس  ( سكوآات النيكلي ة فل وس  واالربع شرة فل سكوآات  ) الع ي الم سطحة  ف وم

ك متجه نحو الجهه                   ) الفلسان والفلس الواحد   ( النحاسية   ة للمل ى صورة  جانبي ال  عل وي الري ويحت
راق   ( في الجانب االيمن وآلمتي      ) فيصل االول ( اليمنى وآلمتي    ك الع سر وظهر        )  مل في الجانب االي
ان        الريال  في وس    ا الكلمت ة     ( طها آلمة ريال وحوله ة العراقي اريخ الهجري        ) المملك ا الت يفصل بينهم

د ضربت المسكوآات في دار الضرب                      سر وق على الجانب االيمن والتاريخ الميالدي على الجانب االي
  . الملكية في لندن

ك غازي االول وفي                       ١٩٣٦وفي عام    ة للمل ى صورة جانبي وي عل سنة   تم سك مجموعة اخرى تحت
  .  تم سك مجموعة تحتوي على صورة الملك فيصل الثاني ١٩٤٣

ى تاسيس         ١٩٤٧لسنة) ٤٣( صدر قانون المصرف الوطني بالرقم     ٢٠/٧/١٩٤٧في   ان ينص عل  وآ
ات              ( المصرف الوطني وواجباته     سهيل التادي ة وت ة الدول ة مالي ادارة العملة وتامين استقرارها وخدم

اد   سهيل االعتم رويج وت ة وت ة الداخلي صناعة والزراع ارة وال صالح التج دار  ) ل ة واص صورة عام ب
سابات    ارجي وضبط ح ل الخ ة التحوي ة ومراقب ات الدولي ام باالتفاقي صارف والقي ة الم ة ومراقب العمل

ة            ١٩٤٧لسنه  ) ٤٢( الحكومة وصدر القانون رقم    ة العراقي ة العمل ل صالحيات لجن ى تحوي  ينص عل
ة التي            الى المصرف الوطني العراقي واصدر الم      صرف الوطني العراقي اول وجبة من االوراق النقدي

ي  مه ف ت اس صل   ١٧/٩/١٩٥٠حمل ك في ل صورة المل ة تحم ة العراقي سة للعمل ة الخام ي الطبع  وه
  . الثاني على اليمين 

اني بسن            ٢٠/٣/١٩٥٣ ك فيصل الث ا صورة المل ة وعليه ة العراقي  اعاد المصرف الوطني طبع العمل
  .  وآانت هذه الطبعة السادسة من طبعات العملة العراقية الورقية١٩٥٠اآبر مما آان سنة  

اني                   ١٢/٥/١٩٥٥وفي   ك فيصل الث ا صورة المل ة وعليه   اعاد المصرف الوطني طبع العملة العراقي
  .  وهي  الطبعة السابعة١٩٥٣في سن اآبر مما آان سنة  

لخمسين فلس والعشرين فلس   واصدر المصرف الوطني العراقي المسكوآات من فئات المائة فلس وا         
ى صورة          . والعشرة فلوس واالربعة فلوس والفلسين والفلس الواحد           وي وجه المسكوآات عل ويحت

ـي       )  فيصل الثاني   ( جانبية للملك فيصل الثاني  متجه نحو اليمين وآلمتي           ـن وآلمتـ في الجانب االيمـ
راق(  ك الع ى  ) مل سكوآات عل ر الم وي ظه سر ويحت ب االي ي الجان ة  ف ي وسطها فئ رة صغيرة ف دائ

ان   ) فلس( القطعة باالرقام تحت آلمة     دائرة آلمت ة   ( وحول ال ة العراقي اريخ    ) المملك ا الت يفصل بينهم
سا سين فل ة ذات الخم وي القطع سر وتحت ي الجانب االي ة " الهجري ف ى آلم م( عل ا ) دره وق فئته ف

ضية    سكوآات الف ن الم سننة م سكوآات م واف الم ون ح ات ا( وتك سا فئ سين فل ة فلس والخم " لمائ
سا شرين فل ل والنحاس") والع زيج النيك ي المسكوآات المصنوعة من م شرة ( ومقوسة ف ي الع فئت

وس  ة فل وس واالربع اس االصفر  )  فل دن النح ن مع صنوعة م سكوآات الم ي الم سطحة ف ي ( وم فئت
  ).الفلسين والفلس الواحد

م           ١/٧/١٩٥٦وفي   ك المرآزي العراقي رق انون البن سنه   ) ٧٢ ( صدر ق  وآانت اهم اهداف       ١٩٥٦ل
ال   ام باعم بالد والقي صلحة ال ان لم ى وضع االئتم اثير عل تقرارها والت امين اس ة وت ك ادارة العمل البن

ة وتحمل اسم         ٢/٥/١٩٥٩الصيرفة وتسهيل التأديات الداخلية والخارجية وفي         صدرت الطبعة الثامن
   ٠ن اآبر البنك المرآزي العراقي وعليها صورة الملك فيصل بس

ة                     اني عمل ك فيصل الث سابقة والتي تحمل صورة المل ات ال ة للطبع ع االوراق النقدي وقد اعتبرت جمي
   ٠ ٣١/٣/١٩٦١  ثم مددت لغاية ٦/١/١٩٦١من " غير قانونية التصلح للتعامل بها ابتداء



  ٦

  . ة  صدرت الطبعة التاسعة من العملة العراقية وتحمل شعار الجمهورية العراقي٨/٧/١٩٥٩وفي 
 صدرت الطبعة العاشرة وهي تختلف عن الطبعات السابقة في الصور والزخارف             ٢٨/٩/١٩٦٨وفي  

صناعي                   ابع ال ة تعكس الط رة اصبحت االوراق النقدي ضمان والول م ة وتحمل خيط ال والصور المائي
  . والعمراني والتاريخي للعراق

ي  ع االوراق النق٢٧/٧/١٩٧٢وف ي طب زي العراق ك المرآ اد البن سها  اع ا ونفس مقاي ل فئاته ة بك دي
ي    سيطة ف ات ب ن باختالف ة ولك صور المائي سية وال صور الرئي اظر وال نفس المن سائدة وب ا ال والوانه
ك مواآب التطور            ستهدف من وراء ذل ان ي الصور والزخارف والتصاميم الثانوية وبالوان متعددة وآ

انون        الجديد في فن طباعة االوراق النقدية وحمايتها من التزييف و          هي الطبعة الحادية عشر صدور ق
) ٣٥(  وتحرير فئات االوراق النقدية بموجب المادة        ١٩٧٦لسنة  ) ٦٤( البنك المرآزي العراقي رقم     

ك      " من هذا القانون تضمنت فئة جديدة من االوراق هي فئة الخمسة وعشرين دينارا             بعد ان وجد البن
ة             ة              المرآزي في ضوء  الزيادة المضطردة  لحجم العمل ة عالي داول فمن الضروري اصدار فئ في الت

  . تضاف الى الفئات الخمسة الحالية  وهذه تعتبر الطبعة الثانية عشر 
 نتيجة الحصار االقتصادي وتعذر الطبع خارج العراق  تولى البنك المرآزي العراقي          ١٩٩٠وفي عام   

ا         عملية طبع العملة العراقية بفئاتها المختلفة القديمة منها والمستحد          صعوبات التي واجهه ثة رغم ال
البنك في عملية الطبع بسب صعوبات االستيراد السيما مستلزمات الطبع وقد افرزت ظروف الحصار               

ية      ة االساس دة النقدي اء الوح ل اختف ة مقاب ات عالي ة بفئ دار اوراق نقدي رة الص ة آبي دينار( حاج ) ال
والمائه دينار  ومائتا  "  الخمسين دينارا  واجزائه والمسكوآات المعدنية من التداول حيث صدرت فئات       

  . وعشرة االف ديناروهي الطبعة الثالثة عشر " وخمسون دينارا
راق                     ١٥/١٠/٢٠٠٣وفي   ة عشر وطبعت خارج الع ة الرابع سابق صدرت الطبع  بعد سقوط النظام ال

ة  رآة انكليزي ـي ش ي  )  Delarue(فــ ات ه ت الفئ ار و٥٠وآان ار و٢٥٠ دين ار ٥٠٠ دين و  دين
  .  دينار ٢٥٠٠٠ دينار ١٠٠٠٠ دينار ٥٠٠٠ دينار ١٠٠٠

ب          راق وبموج ي الع وري ف ام الجمه الن النظ د اع ة بع سكوآات المعدني ى الم رى ال رة اخ ود م ونع
ذين في      ٤٦٠ , ٦٤٩المرسومين الجمهوريين      ة       ١٤/١٠/١٩٥٩ و   ٦/٧/١٩٥٩ الناف م سك العمل  ت

ارة  المعدنية فظهرت على وجهها صورة شعار الجمهورية        العراقية المقرر في حينه وعلى ظهرها عب
ات                 ان الفئ ـي االسفل سعفتتان متقاطعت ى وفـ ة في االعل ,  فلس  ٥٠,  فلس    ١٠٠( الجمهورية العراقي

  ) .  فلس١,  فلس٥,  فلس ١٠,  فلس ٢٥
ي  م    ٢٨/٧/١٩٦٧وف وري رق وم الجمه در المرس ي ١٩٦٧ و٨٠١ ص در ٤/١٢/١٩٦٨ وف  ص

ة     ١٩٦٨سنة   ل ١٤٩٣المرسوم الجمهوري رقم     اء شعار الجمهوري  وعلى اثر هذين المرسومين بالغ
ارز                           ى رسم ب وي عل ة تحت ة معدني م سك عمل دة وت ظهرت الحاجة الى التحول اصدار مسكوآات جدي
ى         ا عل لثالث نخالت مع جداول من تحتها تبين مجرى الماء ومنظر نخيل في المؤخرة ويحتوى ظهره

  . ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح  في االسفل عبارة الجمهورية العراقية في االعلى 
وري وم الجمه سنه  )  ٥٣١( وبموجب المرس داول  ١٩٨١ل ى الت ي ال زي العراق ك المرآ  اصدر البن

سا   سين فل ائتين وخم ة م ن فئ سكوآة م ـم " م وري المرقــ وم الجمه ب المرس سنة )  ١٨١(وبموج ل
ار ١٩٨٢ ة دين داول فئ ى الت زي ال ك المرآ ل الخالص وبموجب المرسوم  اصدر البن د من النيك واح

  ". فلسا٥٠٠ اصدر البنك الى التداول ١٩٨٢لسنه  ) ٢٦١( الجمهوري رقم
 دينار تحمل خارطة العراق ١٠٠ دينار وفئة ٢٥ اصدر البنك المرآزي العراقي فئة  ٣/١/٢٠٠٤وفي  

ك المرآزي العراقي             ) دجلة والفرات ( والنهرين   ى البن وي عل ا   والوجه االخر تحت ار  ٢٥"   ورقم  دين
ار   شرين  دين ة خمس وع ذلك , وآتاب ة    ١٠٠وآ صدر فئ ة سوف ت ة القادم ام القليل ي االي ار وف  دين

  . الخمسين دينار
  
  



  ٧

  
  

   آلمــــــــة اخيـــرة    
  

ة     " العملة تمثل سيادة الوطن وتمثل رمزا      من رموز السيادة واسمها العمل
ي  ف زي العراق ك المرآ ى ان البن ة بمعن ة الوطني وطن والوطني ة ال ي خدم

ة         ل وطني وطن بك ذا  ال دمات له دم الخ زي يق ك المرآ ي البن ع  ف والجمي
ام هي امتحان                ذه االي واخالص وقد استعرضت تاريخ العملة العراقية  وه
ذا االمتحان لكي يظهر      نجح في ه ل شخص يجب ان ي ع وآ صعب للجمي

ع لل  ة للجمي ذه فرص اء  وه اء والبن ل  والعط ي العم ه ف وض وطنيت نه
  . باقتصاد قوى في عراق جديد

  
  

  ..                             واهللا الموفق 
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