
 

 

 

 

 

 

 2020مارس  09في تونس،                                          

 
 مذّكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين

 2020لسنة  08عدد 

 

 

         ةررولو  20ةررولو    10ةررولو    1مررا فتررا  نقدةررج لل رل  مررا لأللترردل   طبعررج يدةررد  طرر      :   وعـالموض  

 People's Bank) بنك للصيا للشعبيل  للصيني لليولو للخامس لإلصدلر ماةولو  50  

of China). 

  
 

*** 
 

طبعج  2019أ    30ط   للتدل   بدلةج  ما تارةــخ   بنك للصيا للشعبينعلمكم أّو 

 .(  2019) طبعج  ةولو  50ةولو    20ةولو    10ةولو    1يدةد  لأل رل  للنقدةج ما فتا  

 

لإلضرافا  بعر    إدخا  دةثج حللجدةد  بإضافج عالما  أماو لأ رل  للنقدةج تتميز هذه 

للورادد  للمقاسرا   لألرولو للصرور للبرار    ميم  اأّمرا للتصر للتي ةمكرا رصردها بورةولج للتعدةال  

كمرا هرو  فإنّةا مماثلج لأل رل  للنقدةج مرا فترا  للعبعرج للورابقج للمولصفا  للفنّيج لأخ ى بشكل عام 

 مبيا بملحق للمذك  . 

 

 لأ رل  للنقدةج للجدةد  :هذه يا   فيما ةلي أهم  خاصّ                

 

I) يوان  1ة ـمن فئ رقة خاصيات الو : 

  

 هي عبار  عا عالمج  ملونجتويد دلد ل  صغي   للورقج ما  يه لليو ى  جفي للجة -

 كذلك  هذه للعالمج تويد. باألولو لحماةج للورقج ما للتزةيف باستخدلم آال  للنوخأماو 

  ؛ قفا للورقج  في للجةج لليمنى ما

في  قد طبع أفقيا  للعدد للتولولي  لل تبيةويد ما  يه للورقج في أسفل للجةج لليو ى  -

تليةما ستج أرقام باللوو للبني ةتكوو ما ح فيا متتالييا  رقميا باللوو ج  حمواحج فات

 لأسود ،

للقيمج لإلسميج للورقج باأرقام ةحتوي على  معدني خيط أماوفي  سط للورقج ةويد  -

 موك للورقج في لتّجاه للضوء.عند ةمكا مشاهدتةا 

 .في قفا للورقج (YUAN  1(   نّص ) 2019طباعج سنج لإلصدلر )  -

عند ع ض للورقج  لألشّعج فو  للبنفوجيج  تظة  شعي ل  موتشعه ذل  ألــــولو مختلفج   -

للقيمج على  بدلخله ةحتوي شكل  هندسي فوفورةي في  أعلى  سط للورقج  كما ةب   

 لإلسميج للورقج  باأرقام.
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II)  يوان 50 و يوان 20 و يوان 10 األوراق من فئاتخاصيات: 

  
خاصيا  أماو بةولو  50ةولو    20ةولو    10لأ رل  للنقدةج للجدةد  ما فتا  تتميز          

  منةا :مشت كج 

في للجةج لليو ى ما  يه للورقج تويد دلد ل  صغي   ملونج  هي عبار  عا عالمج  -

أماو لحماةج للورقج ما للتزةيف باستخدلم آال  للنوخ باألولو. هذه للعالمج تويد كذلك  

 منى ما  قفا للورقج ؛ في للجةج للي

 عمودةا بلوو  لحدللعدد للتولولي  لل تبي  قد طبع  في للحافج لليمنى لويه للورقج ةويد -

؛ نفس للعدد للتولولي  لل تبي ةويد في  أرقام  ثمانيج ةتكوو ما ح فيا متتالييا تليةما 

ج  ةتكوو ما حفاتج ــأسفل للجةج لليو ى ما  يه للورقج  قد طبع أفقيا في مواح

 تليةما ستج أرقام باللوو لأسود ،لأحم  ح فيا متتالييا  رقميا باللوو 

ةحتوي على للقيمج لإلسميج للورقج  معدني  للورقج  ةويد خيط أماو يه في  سط  -

كذلك  ، ةويدلليميا موك للورقج في لتّجاه للضوء؛ علىباأرقام ةمكا مشاهدتةا عند 

باللغج  للقيمج لإلسميج للورقج باأرقام ةتضما متغي  لللوو ماو ذ  شبابيك أخيط 

 .للصينيج 

إلى  ةتضما للقيمج لإلسميج لفتج للورقج باأرقام (   نصّ  2019طباعج سنج لإلصدلر )  -

 في قفا للورقج ، ( YUAN)يانب كلمج 

 للمتغي  بص ةًا  في  سط  يه للورقج  طبعت للقيمج لإلسميج لفتج للورقج باأرقام بالحب  -

  .لل قمدلخل  ح كج دةناميكيج مما ةحدث

ذل  ألــــولو مختلفج   جعند ع ض لأ رل  لألشّعج فو  للبنفوجيج  تظة  شعي ل  موتشع -

 للقيمج على  بدلخله ةحتوي أعلى  سط للورقج ي في فوفورشكل  هندسي كما ةب   

باللوو  عمودةاوع ـللعدد للتولولي  لل تبي للمعب  كما ةشع  للورقج  باأرقام لفتج  لإلسميج 

 لأخض .

 ةمكا للبنوك  للوسعاء للمقبوليا مزةد للتعّ ف على للخاصيا  للفنيج  عناص  لأمـاو               

 يــك  للصيا للشعبـولب للّ سمي لبنـج للجدةد  علــى موقــع للــلةذه لأ رل  للنقدة

http://www.pbc.gov.cn 

            ستبقى للفتا  هذه ما حاليا للمتدل لج للنقدةج لأ رل  أوّ  إلى لإلشار   تجدر ذلـــه             

 للصيا كــبن ما الحق إشعار حتّى للجدةد  للنقدةج لأ رل  هذه مع ينب إلى ينبا للتدل   في

  .للشعبي

 المدير العـام للخزينة العامة                                                                                  

 والفروع،
 

    عبد العزيز بن سعيد
 

 

 

http://www.pbc.gov.cn/rmyh/2019rmb/index.html
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 – ملحق -

 

 

 

 :(  2019) طبعة   األوراق النقدية  من اإلصدار الخامس لليوان الصيني
 

 المقاسات الفئـــــة

األلوان 

 السائدة

 الّصور البارزة

 القفـا الوجـه

 مم 63 ×مم  130 يوان 1
أصف         

   أخض  

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   التحلبية. -
 

 ما للبحي   للغ بيج  مشةد
Lac de l’ouest à  HANGZHOU  

 مم 70 ×مم  140 يوان  10
 أ ر 

 

   ووو   موووت   تووو  صووو     -
Mao Zedong 

 زه   ال  ز. -

 

نة  ةانغتوي   ما  مشةد

  ييينغ  
Fleuve YANGZY Jiang   

 بني مم 70 ×مم  145 يوان  20

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   الل  س. -

 

 ما مدةنج غيليا   هدامش
Paysage de Guilin 

 أخض  مم 70 ×مم  150 يوان  50

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   األقح ان. -

 

 قص  بوتاال
Palais de Potala 

 
 

 
 


