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 وك  ـإلى البنمذكرة 

  2022لسنة  14دد ـع

 

 

 للتداول. (2022صنف  )  دنانير  خمسةفئة من  جديدة    طرح ورقة نقدية  :الموضــوع

 

 

 ،التونسي  إن محـافــظ البـنـك المـركــزي

 

ضبب   تعلّق ب ملاو  2016أفريل  25المؤرخ في  2016لسنة  35القانون عدد  على االطالعبعد 

( 3 فقببرة) 63و  15و  14و   13و خاصببة الولببول    النظام األساسي لل نك المركزي التونسببي

   ؛منه

 

 القاضببية بشنءببا   2019ديسم ر    9بتاريخ  المركزي التونسي    إدارة ال نك  مداولة مجلس    علىو 

 ؛(2022)صنف    دنانيرخمسة    ةمن فئ   نقدية جديدة  ةوإصدار ورق

 

 يلــي:قـرر ما  

    

 ،2022  أفريببل  28  خ  بللتببداول، بدايببة مببن تاريبب ال نك المركزي التونسي  طرح  ي :  األول  لصفال

( لهببا الببّرواق القببانوني والقببوة   2022) صببنف  دنانير    خمسةورقة نقدية تونسية جديدة من فئة  

 اإلبرائية.  

 

الثاني من  الفصل  األول  بالولل  الم ينة  النقدية  الورقة  تتميّز  المذكرة  :    ئص اللخ اب هذه 

 :ساسية التاليةألا

 

 .مم x 73مم  143:  األبعـاد

 

 .أخضر:  اللون السائد
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  :  الوجـــــه

 

 البارزة بالطباعة  (1
 

 مببن أهببمّ   ،  تونسببي  فالحببيمهنببد     (،1986  -1936لالح الببدين العمببامي )لبصورة   -

مجال ال حث العلمببي في    هامةله إسهامات    ال احثين في ميدان التهيئة المائية في تونس،

أبحاثببه وبالخلببو     ةجافال  ه  ة وشافج لطق اناملل  المءكالت الوالحيةكدراسة  حي  والال

 .فيهالتحكم    وكيوية الزراعي الجواف مسألةفي 

، باللغببة العربيبببة، وتحتببه قيمببة "المركببزي التونسببي ال نببك"التببالي: في األعلى، النّص   -

   العربية؛القلم باللغة  الورقة النقدية بلسان

رة علببى يسببار اللببو فببي الوسبب   بببالحجم الك يببر    " مط وعببة5"رقببة  لو ل  القيمة االسمية -

 ؛"2022-3-20صدار "إلا  ختاري   ألسول، وفي اسيةئي الر

لضببعاف ال لببر توجد عالمة  اليمنى واليسرى  فةالحاللورقة وعلى  األسول  ف  النلفي   -

 ؛باألصابعه  يمكن تحّسس بالط اعة ال ارزة  أفقي   خ وتتمثل في 

 .محافظالافظ ال نك وتوقيع نائب  وقيع مح ن، ت مي لي ا في األسول على  -

 

 ستوفأ  باعةبالط  (2

 

ة خلويبب  فببي بأسببلوم منمببق  مختلوببة أدرجبب   اترسومو   الميسإ  يب عرطراز  ل ذاتشكاأ  -

 فببي الجهببة ك يببرة    وردة  لبب     رسببمع ببر  ذلببك  و     والمببا ة  ببببالوالح موضوع    إلىترمز  ورقة  ال

صببغيرة مببواق أل عالمببة المائيببة الة ح مسبباعدا الورقة كامل على  رسوم و  للورقة  اليسرى

تدفقببه  النوث العمودي للما  عند ىلإ ترمز دائرات صغيرة ل رىأخ و   يفي اتجاه أفق تتحرك

      ؛  عالين و من  بقوة  

 ".5ة للورقة "ألعلى على اليمين توجد القيمة االسمي ان  ركفي ال  -

 

للورقة   الّرت يالعدد  و سلي  سلالت   ر يوجد العدداليسا  لى علىفي األعو   ني اليمى  لفي األسول ع  (3

  أرقام.س عة  يتكّون من   ذيال

 

 طبقة من الورنيش بعد الطباعة  (4

 

 .يةهن الدّ   دوالموا األوساخلحمايتها من  بعد ط اعتها  ورقة كسو وجهي الط قة من الورنيش ت 
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 ا  القــفـــــــــ

 

 ؛ ةي سن ورلا باللغةفي األعلى، النّص التالي: "ال نك المركزي التونسي"   -

   ؛"حنايا الرومانية بزغوان  لب " الصورة   الوس ،في  -

 فببي خلويببةبأسببلوم منمببق    أدرجبب   متنوعببةوم  رسبب و   ميالسبب إ  بيعرت طرازل ذااكشأ     -

 تظهببركمببا  وجببه الورقببة  ب   مببع تلببك الموجببودةالرسببوم  و   األشببكال  تتكامل هذهحيث  ورقة  ال

      ؛للخلوبةكرمز  الن اتات والورود    بعض

 وعلببى اليسببار يوجببد  "ير  دنببان   "  كلمببة  وتحته    "5"  الرقميوجد    نليمي في األعلى على ا -

   ؛األعلىفي   "5رقم "ال

دنببانير"  خمسببة" نصّ ببب  نببهيمي  لببىع مت وعببا" 5رقم "لبب ايوجببد    على اليسبباراألسول    في -

 ية.بالورنس

 

 عالمـات األمـان 

 

 ة في الوجه، إضافة إلى الطباعة البارز  (1
 

المائية - الورقة    العالمة  لوجه  اليمنى  الجهة  في  توجد  على  :  الح ص صورة  وتحتوي 

  وضوح بو   فةبلوة شوا  ناذان يظهروالل"  5الرقم "تحتها على اليمين    والدين العمامي  

 ؛النافذ ضو للالورقة  عرضعند 

  مليمتر   4عرضه    ثالثي األبعاد  خي   :» HD  DAPIR® «  ن ذو الء ابيكااألم  خي  -

يمين صورةيوجد  و  العماميصال  على  الدين  ظهر  يو   الورقة  بالتوازي مع عرض  ح 

أجزائه  حيث  متقطعا   بعض  ي رز عولكن  ت رز  للضو   عرضه  إمالة عند    . كامال  ند 

لمسارين يتحركان  حركة ديناميكية  و "  5الرقم "  ر يظه  ولى إلى األسة من األعلقالور

   ؛ الثية األبعادعلى خلوية ثاتجاهات متضادّة في 

وهي    للورقةاليسرى الجهة أعلى وجد في ت :   " Spark Live " س ارك اليف "    عالمة  -

حسب    زرقأل إلى ا  رمن األخض  ونهلتغير  ي   بح ر مغناطيسي      ع ط  ة  عن  دائر  ةع ار

العالمة  حملت  .المءاهدة  زاوية حلق    حلقتين  هذه  مجموعة  زاوية  أو    الرؤيةبحسب 

 ؛ خلوية ثالثية األبعادعلى   اميكيموعول دين ب حول المحور    تتحرك

                         : يالبب الدّقيقة للنّص الت األحرف تتمثّل في ط اعة ب  :الدّقيقةحرف األ -

    "CINQ DINARS"  مساح و   الرئيسيةلورة  ال   ح ت اليمنى  حافة  المن  ات  في 

 .  للورقة واليسرى
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 ـاــفي القف (2
 

 ا من  قري  ،على اليمينيوجد    عاكس للضو المع و ذه ي    شري   :ناأللواقزحية    ط اعة -

للرقعموديا تسلسيتضمن  و  الوس ،  ب  حس  بوضوح   هذه األرقامة  يمكن مءاهد  ."   5"  مال 

   ؛ةورقلانحنا  ا ة و هدلمءازاوية ا

 

                     :للنلو  التالية باألحرف الدّقيقة تمثّل في ط اعة ت :الدّقيقةحرف األ -

"BANQUE CENTALE DE TUNISIE"    ومانية  حنايا الرلاصورة    في أسول

 ؛ بزغوان 

"CINQ DINARS"  للورقة اليمنى واليسرىحافة ال منات  اح في مس . 

 

  لوجـه والقفـا ا

 

دا - صغيرة، توجد  أماكن للمضادة    ئرات  في  باأللوان  عاسخات  متورقة  مساحة  ن  بدا 

توج   ، لمائية ا  المةالع عناصر  كما  الد  وجهي  في  للماسحات أخرى  مضادة  ورقة 

 ؛ الضوئية

التطابق - أععالمة  في  المائية من:  العالمة  هندسي   يوجد والقوا  الوجه    لى مساحة  شكل 

 الضو . زخرف تتكامل ألوانه عند المءاهدة من خالل م

 

   :  البنفسجية عند عرضها  لألشعّة فوق قة ل الورتفاع

 

شعي - ألوان  تءعهس مرات  ظهور  وز  ذات  وصوحمرا   وخضرا   وجهي  رقا   في  را  

 ؛الورقة

  اليسرى   الجهة  ىأعل  في  "5"ضر وبداخله الرقم  أخ   هلون   فسووريظهور شكل هندسي   -

الورقة الرقم "  فوقهو  لوجه  باللون  5ي رز  اليسفي األ  ؛ األخضر"    هر ار، يظسول على 

 ؛ حمر" باأل 5الرقم "بداخله و   زخرف فوسووري لونه أخضر

 األزرق؛ و  ر األخضب ءع ت القوا في  ةشكال الموجوداألاللور و بعض  -

   .األخضر اللون ب   على اليسار الموجود في األعلى قةالرت ي للورو سلي يءع العدد التسل -

 

 

 بببالتوازي مببع (2022نف صبب ) رني الخمسببة دنبباة ن فئ النقدية م  ة: يتّم تداول الورقالفصل الثالث

 لة حاليا.داو ة المت ق والقطع النقدي ااألور

 

 حـافـظ، الم 

 

 اسي وان العبمر                                                  


