
 

 

 

 
       

 2020مارس 26تونس، في              

 

 وك ـإلى البنمذكرة 

  2020لسنة  16دد ـع

 

 

 للتداول. (2020صنف ) دنانير عشرةفئة من جديدة  طرح ورقة نقدية :الموضــوع

 

 

 ،التونسي إن محـافــظ البـنـك المـركــزي

 

 على : االطالعبعد 

 

ضؤط  الناؤاا ااساسؤي والمتعلّؤ  ب 2016أفريؤ   25المؤرر  فؤي  2016لسنة  35القانون عدد 

   ؛( منه3 فقرة) 63و  15و  14و  13و خاصة الفصول  للطنك المركزي التونسي

 

القاضؤؤية بشنشؤؤا   2018 ديسؤؤمطر  10بتؤؤاري  المركؤؤزي التونسؤؤي  مداولؤؤة مسلؤؤس ةدارة الطنؤؤك و

 (؛2020)صنف  عشرة دنانير ةمن فئ نقدية جديدة ةوةصدار ورق

 

 قـرر ما يلــي :

   

 ،2020مؤارس   27   ـللتؤداول، بدايؤة مؤن تاريؤالطنك المركزي التونسي طرح ي: الفصل األول

( لهؤا الؤّرواا القؤانوني والقؤوة  2020) صؤنف دنؤانير  عشؤرةورقة نقدية تونسية جديدة مؤن فئؤة 

 اإلبرائية. 

 

صائص بالخهذه المذكرة : تتميّز الورقة النقدية المطينة بالفص  ااول من الفصل الثاني

 :ااساسية التالية

 

 .مم x 73مم  148: األبعـاد

 

 .أزرق: اللون السائد
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  : الوجـــــه
 

 البارزة بالطباعة  (1
 

 ؛( 2010 – 1909) الشي  بن  توحيدة للدكتورة صورة  -

فؤي ااعلؤؤى، الؤنّص التؤؤالي:   الطنؤؤك المركؤزي التونسؤؤي ، بالل،ؤؤة العربيؤـة، وت تؤؤه قيمؤؤة  -

   العربية؛ان القلم بالل،ة الورقة النقدية بلس

علؤؤى يسؤؤار فؤؤي الوسؤؤ  بؤؤال سم اليطيؤؤر    مططوعؤؤة10 باارقؤؤاا النقديؤؤة لورقؤؤة اقيمؤؤة  -

 ؛ 2020-3-20اسف  تاري  اإلصدار  ، وفي االصورة الرئيسية

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

ا ميميؤؤؤن ت ّسسؤؤؤه بالططاعؤؤؤة الطؤؤؤارزة   ينمتؤؤؤوازي ينأفقيؤؤؤ  خطؤؤؤينالطصؤؤؤر وتتمفؤؤؤ  فؤؤؤي 

 ؛بااصابع

 .م افظالفي ااسف  على اليمين، توقيع م افظ الطنك وتوقيع نائب   -

 

 بالطباعة أوفست (2

 

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

 ؛خلفية الورقـة

  .10  باارقاا النقدية لورقةا اليمين توجد قيمةفي الركن ااعلى على  -

 

 طبقة من الورنيش بعد الطباعة (3

  

 هنية.الدّ  دوالموا ااوسا ل مايتها من بعد ططاعتها يسو وجهي الورقة ططقة من الورنيش ت

 

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

  يتيّون من سطعة أرقاا.

 

 القــفـــــــــا 

 

 ؛الفرنسيةالل،ة ب المركزي التونسي في ااعلى، النّص التالي:  الطنك  -

   ؛مصنوعات من الفخار ومسوهرات بربريةلصورة ، في الوس   -

 الورقـة؛في خلفية  بأسلو  منّم أدرج   اارابيسكزخار   زهور و وأشيال  -

فؤؤي     10ار يوجؤؤد الؤؤرقم    وعلؤؤى اليسؤؤدنؤؤانير  10فؤؤي ااعلؤؤى علؤؤى اليمؤؤين عطؤؤارة   -

   ؛ااعلى
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 الل،ؤؤؤةبدنؤؤانير    متطوعؤؤا بؤؤنص  عشؤؤرة 10فؤؤي ااسؤؤف  علؤؤى اليسؤؤار يوجؤؤد الؤؤؤرقم   -

 الفرنسية.

 

 عالمـات األمـان

 

 في الوجه، إضافة إلى الطباعة البارزة (1
 

 بن  توحيدة صورة وت توي على : توجد في السهة اليمنى لوجه الورقة  العالمة المائية -

عند  و بوضوح  بصفة شفافة واللذان ياهران  10ت تها على اليمين الرقم   و الشي 

 ؛ضو للالورقة  تعريض

 « ن ذو الشطابيكااما خي  -
®

APIDR «  :  مليمترا  4,5عرضه  ثالثي اابعاد خي

ياهر و الورقة بالتوازي مع عرضتوحيدة بن الشي   على يمين صورةيوجد و

ةمالة عند  .عند عرضه للضو  يطرز كامال ولينتطرز بعض أجزائه حيث متقطعا 

وحركة  يتأثير بصر مع حدوث   10الرقم  ياهر  الورقة من ااعلى ةلى ااسف 

  ؛على خلفية ثالثية اابعاداتساهات متضاّدة دينامييية لمسارين يت ركان في 

وهي  اليسرى للورقةالسهة أعلى وجد في ت:   Spark Live  سطارك اليف     عالمة -

 ةلى اازرق من ااخضر  لونهت،ير ي ب طر م،ناطيسي   ع ططرة عن  دائرة عطا

ت رك حلقة أو حلقتين ب سب زاوية الرؤية  تهذه العالمة  ت م  .المشاهدة زاويةحسب 

 ؛خلفية ثالثية اابعادعلى  مفعول ديناميييبحول الم ور 

  DIX DINARSتالي : تتمفّ  في ططاعة بااحر  الّدقيقة للنّص ال حر  الّدقيقةاا -

 .  للورقة اليمنى واليسرىال افة في مساحات من و الرئيسيةصورة الت   

 ـاــفي القف (2
 

قريطا من  ،على اليمينيوجد  عاكس للضو المع وذهطي  شري :  ناالواقزحية  ططاعة -

حسب  بوضوح هذه اارقااة يمين مشاهد .  10  عموديا تسلسال للرقميتضمن و الوس ،

  ؛اهدة وان نا  الورقةزاوية المش

 ة:ـــبااحر  الّدقيقة للنّصوص التالي : تتمفّ  في ططاعةااحر  الّدقيقة -

   عطارةDIX DINARS  الورقة؛من مختلفة  في مساحات 

    النص التالي POTERIE  ET  BIJOUX  BERBERES     في أسف   

  ؛ة الوردة ذات الشي  المنم  صور

  عطارة BANQUE CENTRALE DE TUNISIE   أعلى وأسف  في 

  المسوهرات. صورة
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  الوجـه والقفـا

 

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

كما توجد عناصر أخرى في وجهي الورقة مضادة للماس ات  ،العالمة المائية

 ؛الضوئية

شي  هندسي  الوجه والقفا يوجد : في أعلى مساحة العالمة المائية منعالمة التطاب  -

 زخر  تتيام  ألوانه عند المشاهدة من خالل الضو .م

 

  : تفاعل الورقة عند عرضها  لألشّعة فوق البنفسجية

 

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

 ؛الورقة

السهة اليسرى ى أعل   10 أخضر وبداخله الرقم  هلون فسفوريظهور شي  هندسي  -

في ااسف  على اليسار،  ؛   باللون ااخضر10يطرز الرقم   فوقه و لوجه الورقة

   بااحمر؛10ياهر زخر  فوسفوري لونه أخضر و بداخله الرقم  

  .ااخضراللون ب على اليسار الموجود في ااعلى الرتطي للورقة ويشع العدد التسلسلي  -

 

 بؤالتوازي مؤع (2020صؤنف ) العشؤرة دنؤانيرة النقديؤة مؤن فئؤة : يتّم تداول الورقؤالفصل الثالث

 ااوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا.

 

 

 

 المحـافـظ، 
 

 

 

 اسيمروان العبّ                                                  

 

 


