
 

 

 

 
       

 0202ديسمبر  02 تونس، في          

 

 الوسطـاء  منشـور إلـى البنـوك و

  7112لسنة   11المقبـوليـن عدد
 

 

 للتداول. (0202صنف ) العشرين دينارامن فئة جديدة  طرح ورقة نقدية :الموضــوع

 

***** 

 

 ،التونسي إن محـافــظ البـنـك المـركــزي

 

 على : االطالعبعد 

 

ضؤب  الناؤاا ااساسؤي والمتعلّؤ  ب 0202أفريؤ   03المؤرر  فؤي  0202نة لس 53القانون عدد 

   ؛( منه5 فقرة) 25و  03و  01و  05و خاصة الفصول  للبنك المركزي التونسي

 

القاضؤؤؤية بانشؤؤؤا   0202 فيفؤؤؤري 0بتؤؤؤاري  المركؤؤؤزي التونسؤؤؤي  مداولؤؤؤة م لؤؤؤس ادارة البنؤؤؤك و

 (؛0202)صنف  العشرين دينارا ةمن فئ نقدية جديدة ةواصدار ورق

 

 قـرر ما يلــي :

   

 ،0202ديسؤؤمبر 00للتؤؤداول، بدايؤؤة مؤؤن تؤؤاري  البنؤؤك المركؤؤزي التونسؤؤي طؤؤرح ي: الفصللا الو 

( لها الؤّروا  القؤانوني والقؤوة  0202) صنف  العشرين ديناراورقة نقدية تونسية جديدة من فئة 

 اإلبرائية. 

 

الفص  ااول من هذا المنشور بالخصائص : تتميّز الورقة النقدية المبينة بالفصا الثاني

 :ااساسية التالية

 

 .مم x 22مم  035: البعـاد

 

 .ااحمر: اللون السائد

 



 0 

 

 

 

  : الوجـــــه
 

 البارزة بالطباعة  (1

 

 ؛( 0130 – 0101)فرحات حشاد  للشهيدصورة  -

يمؤؤة فؤي ااعلؤؤى، الؤنّص التؤؤالي:   البنؤؤك المركؤزي التونسؤؤي ، بالل،ؤؤة العربيؤ ة، وت تؤؤه ق -

   العربية؛الورقة النقدية بلسان القلم بالل،ة 

علؤؤى يسؤؤار الصؤؤورة فؤؤي الوسؤؤ  بؤؤال  م اليبيؤر    مطبوعؤؤة02 القيمؤة االسؤؤمية للورقؤؤة  -

 ؛ 0202-2-03اسف  تاري  اإلصدار  ، وفي االرئيسية

لضؤعا  توجد عالمة  اليمنى واليسرى فةللورقة وعلى مستوى ال اااسف  النصف في  -

 .بارزة يمين ت ّسسها بااصابع متوازية  أفقية خطوط ثالثة في البصر وتتمث  

 

 بالطباعة أوفست (7

 

فؤؤي بأسؤلو  منّمؤؤ    اارابيسؤك أدرجؤؤ أشؤؤيال الزهؤور وزخؤؤار  رسؤوا مسؤؤتوحاة مؤن  -

 ؛خلفية الورق ة

  .02في الركن ااعلى على اليمين توجد القيمة االسمية للورقة   -

 

 طبقة من الورنيش بعد الطباعة (3

  

 هنية.الدّ  دوالموا ااوسا ل مايتها من بعد طباعتها يسو وجهي الورقة بقة من الورنيش تط

 

في ااسف  على اليمين وفي ااعلى على اليسار يوجد العدد التسلسلي والّرتبي للورقؤة الؤذي  (4

  يتيّون من سبعة أرقاا.

 

   .ظم افالفي ااسف ، على اليمين، توقيع م افظ البنك وتوقيع نائب  (5

 

 القــفـــــــــا 

 

 ؛بلسان القلم بالفرنسيةفي ااعلى، النّص التالي:  البنك المركزي التونسي   -

فؤؤي و للقصؤؤربانوراميؤؤة  صؤؤورة  مناؤؤر جزئؤؤي لقصؤؤر ال ؤؤم وفؤؤي الوسؤؤ  ، علؤؤى اليمؤؤين -

 ؛لنفس المعلم اليورنيثيصورة لل ز  العلوي من عمود من الطراز  ااسف 

 الورق ة؛في خلفية  بأسلو  منّم درج  أ اارابيسكو زخار  أشيال  -

 ؛القيمة االسمية بلسان القلم بالفرنسية في ااسف  من ال هة اليسرى -

 



 5 

 

 

 

 

   فؤي ااعلؤى02  وعلى اليسار يوجد الؤرقم  دينارا 02في ااعلى على اليمين عبارة   -

 .فرنسي ةبال  عشرون دينارا   بنصّ عا تبوم ااسف في  و

 

 عالمـات المـان

 

 لوجه، إضافة إلى الطباعة البارزةفي ا (1
 

فرحات صورة وت توي على : توجد في ال هة اليمنى لوجه الورقة  العالمة المائية -

عند  و بوضوح  بصفة شفافة واللذان ياهران  02ت تها على اليمين الرقم   وحشاد 

 ؛ضو للالورقة  تعريض

 « ن ذو الشبابيكااما  خي  -
®

APIDR «  : مليمترا  4,5عرضه  خي  ثالثي اابعاد

 ياهر متقطعا و الورقة بالتوازي مع عرض فرحات حشادعلى يمين صورة يوجد و

الورقة من  امالة عند . ولين عند عرضه للضو  يبرز كامالتبرز بعض أجزائه حيث 

تأثير بصري وحركة دينامييية  حدوث  مع 02ياهر الرقم   ااعلى الى ااسف 

  ؛ دلخطوط على خلفية ثالثية اابعا

وهي  اليسرى للورقةال هة أعلى وجد في ت:   Spark Live  سبارك اليف     عالمة -

 حسب  من الذهبي الى ااخضر  لونهت،ير ي ب بر م،ناطيسي   ع طبعبارة عن  دائرة 

ت رك حول ب سب زاوية الرؤية  ت حلقة أو حلقتين هذه العالمة  ت م  .المشاهدة زاوية

 .لفية ثالثية اابعادخو مفعول ديناميييبالم ور 

  VINGT DINARS للنّص التالي: تتمثّ  في طباعة بااحر  الّدقيقة  ااحر  الّدقيقة -

 ؛ من حافات الورقة ااربع  وأسف  صورة فرحات حشادمختلفة في مساحات 

 

 في القفـا (7
 

قريبا من  ،على اليمينيوجد  عاكس للضو المع وذهبي  شري االوان قزحية  طباعة -

حسب  بوضوح هذه اارقااة يمين مشاهد .  02  عموديا تسلسال للرقميتضمن و الوس ،

  .زاوية المشاهدة وان نا  الورقة

 بااحر  الّدقيقة للنّصوص التالية: : تتمثّ  في طباعةااحر  الّدقيقة -

 

   عبارةVINGT DINARS  الورقة  تيحافمن  مختلفة في مساحات

 ؛اليمنى و اليسرى 
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 ي   النص التالL’AMPHITHEATRE D’EL JEM   على مستوى

  ؛وس  الورقةالموجود في قصر ال م م ي  

  عبارة BANQUE CENTRALE DE TUNISIE  على خ  

 .الموجودة على اليمين أسف  صورة قصر ال مقطري 

  

  الوجـه والقفـا

 

مضادة للناسخات باالوان في أماكن متفرقة ع دا مساحة  توجد دائرات ص،يرة، -

كما توجد عناصر أخرى في وجهي الورقة مضادة للماس ات  ،المة المائيةالع

 ؛الضوئية

زخر  تتيام   : في أعلى مساحة العالمة المائية من الوجه والقفا يوجدعالمة التطاب  -

 ألوانه عند المشاهدة من خالل الضو .

 

  : تفاعا الورقة عند عرضها  لألشّعة فوق البنفسجية

 

ذات ألوان حمرا  وزرقا  وخضرا   وصفرا  في وجهي  ظهور شعيرات مستشّعة -

 ؛الورقة

ال هة اليسرى أعلى    02 أخضر وبداخله الرقم  هلون فسفوريظهور شي  هندسي  -

في ااسف  على اليسار،  ؛   باللون ااخضر02يبرز الرقم   فوقه و لوجه الورقة

   بااحمر؛02ياهر زخر  فوسفوري لونه أخضر و بداخله الرقم  

  .ااخضراللون ب على اليسار الموجود في ااعلى الرتبي للورقة وشع العدد التسلسلي ي -

 

 بؤالتوازي مؤع (0202صؤنف ) دينؤاراالعشؤرين : يتّم تداول الورقة النقدية من فئة الفصا الثالث

 ااوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا.

 

 

 

 المــحـافـظ،

 

 الشاذلي العياري                                                 

 

  


