تونس ،في  28أفريل 2022

مذكرة إلى البنـوك
عـدد  14لسنة 2022
الموضــوع :طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (صنف  )2022للتداول.
إن محـافــظ البـنـك المـركــزي التونسي،
بعد االطالع على القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل  2016والمتعلّق بضب
النظام األساسي لل نك المركزي التونسببي و خاصببة الولببول  13و  14و  15و ( 63فقببرة )3
منه؛
وعلى مداولة مجلس إدارة ال نك المركزي التونسي بتاريخ  9ديسم ر  2019القاضببية بشنءببا
وإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (صنف )2022؛
قـرر ما يلــي:
الفصل األول :يطرح ال نك المركزي التونسي للتببداول ،بدايببة مببن تاريببخ  28أفريببل ،2022
برواق القببانوني والقببوة
ورقة نقدية تونسية جديدة من فئة خمسة دنانير ( صببنف  ) 2022لهببا الب ّ
اإلبرائية.
الفصل الثاني :تتميّز الورقة النقدية الم ينة بالولل األول من هذه المذكرة بالخلائص
األساسية التالية:
األبعـاد 143 :مم  73 xمم.
اللون السائد :أخضر.

الوجـــــه :
 )1بالطباعة البارزة
-

-

صورة لبلالح الببدين العمببامي ( ،)1986 -1936مهنببد فالحببي تونسببي  ،مببن أهب ّم
ال احثين في ميدان التهيئة المائية في تونس ،له إسهامات هامة في مجال ال حث العلمببي
الوالحي كدراسة المءكالت الوالحية للمناطق الجافة وش ه الجافة وبالخلببو أبحاثببه
في مسألة الجواف الزراعي وكيوية التحكم فيه.
في األعلى ،ال ّنص التببالي" :ال نببك المركببزي التونسببي" ،باللغببة العربيبببة ،وتحتببه قيمببة
الورقة النقدية بلسان القلم باللغة العربية؛
القيمة االسمية للورقببة " "5مط وعببة بببالحجم الك يببر فببي الوسب علببى يسببار اللببورة
الرئيسية ،وفي األسول تاريخ اإلصدار ""2022-3-20؛
في النلف األسول للورقة وعلى الحافة اليمنى واليسرى توجد عالمة لضببعاف ال لببر
سسه باألصابع؛
وتتمثل في خ أفقي بالط اعة ال ارزة يمكن تح ّ
في األسول على اليمين ،توقيع محافظ ال نك وتوقيع نائب المحافظ.

 )2بالطباعة أوفست
 أشكال ذات طرازعربي إسالمي ورسومات مختلوببة أدرجب بأسببلوم منمببق فببي خلويبةالورقة ترمز إلى موضوع الوالحببببة والمببا وذلببك ع ببر رسببم لبوردة ك يببرة فببي الجهببة
اليسرى للورقة ورسوم على كامل الورقة عدا مسبباحة العالمببة المائيببة ألمببواق صببغيرة
تتحرك في اتجاه أفقي وأخرى لدائرات صغيرة ترمز إلى النوث العمودي للما عند تدفقببه
بقوة من الين وع ؛
 في الركن األعلى على اليمين توجد القيمة االسمية للورقة "."5الرت ي للورقة
 )3في األسول على اليمين وفي األعلى على اليسار يوجد العدد التسلسلي والعدد ّ
يتكون من س عة أرقام.
الذي ّ
 )4طبقة من الورنيش بعد الطباعة
ط قة من الورنيش تكسو وجهي الورقة بعد ط اعتها لحمايتها من األوساخ والمواد الدّهنية.
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القــفـــــــــا
 في األعلى ،ال ّنص التالي" :ال نك المركزي التونسي" باللغة الورنسية؛ في الوس  ،صورة لب " الحنايا الرومانية بزغوان "؛ أشكال ذات طرازعربي إسبالمي ورسبوم متنوعببة أدرجب بأسببلوم منمببق فببي خلويببةالورقة حيث تتكامل هذه األشببكال والرسببوم مببع تلببك الموجببودة بوجببه الورقببة كمببا تظهببر
بعض الن اتات والورود كرمز للخلوبة؛
 في األعلى على اليمين يوجد الرقم " "5وتحته كلمببة " دنببانير " وعلببى اليسببار يوجببدالرقم " "5في األعلى؛
نص "خمسببة دنببانير"
 في األسول على اليسببار يوجببد البرقم " "5مت وعببا علببى يمينببه بب ّبالورنسية.
عالمـات األمـان
 )1في الوجه ،إضافة إلى الطباعة البارزة
-

-

-

العالمة المائية  :توجد في الجهة اليمنى لوجه الورقة وتحتوي على صورة صالح
الدين العمامي و تحتها على اليمين الرقم " "5واللذان يظهران بلوة شوافة وبوضوح
عند عرض الورقة للضو النافذ؛
خي األمان ذو الء ابيك » ®  :« RAPID HDخي ثالثي األبعاد عرضه  4مليمتر
ويوجد على يمين صورة صالح الدين العمامي بالتوازي مع عرض الورقة ويظهر
متقطعا حيث ت رز بعض أجزائه ولكن عند عرضه للضو ي رز كامال .عند إمالة
الورقة من األعلى إلى األسول يظهر الرقم " "5وحركة ديناميكية لمسارين يتحركان
في اتجاهات متضادّة على خلوية ثالثية األبعاد؛
عالمة " س ارك اليف "  : "Spark Liveتوجد في أعلى الجهة اليسرى للورقة وهي
ع ارة عن دائرة ط ع بح ر مغناطيسي يتغير لونه من األخضر إلى األزرق حسب
زاوية المءاهدة .تحمل هذه العالمة حلقتين أو مجموعة حلق بحسب زاوية الرؤية
تتحرك حول المحور بموعول ديناميكي على خلوية ثالثية األبعاد؛
األحرف الدّقيقة :تتمثّل في ط اعة باألحرف الدّقيقة لل ّنص التببالي :
" "CINQ DINARSتح اللورة الرئيسية وفي مساحات من الحافة اليمنى
واليسرى للورقة.
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 )2في القفـــا
 ط اعة قزحية األلوان :شري ذه ي المع وعاكس للضو يوجد على اليمين ،قري ا منالوس  ،ويتضمن عموديا تسلسال للرقم"  ." 5يمكن مءاهدة هذه األرقام بوضوح حسب
زاوية المءاهدة وانحنا الورقة؛
-

األحرف الدّقيقة :تتمثّل في ط اعة باألحرف الدّقيقة للنلو التالية :
" "BANQUE CENTALE DE TUNISIEفي أسول صورة الحنايا الرومانية
بزغوان؛
" "CINQ DINARSفي مساحات من الحافة اليمنى واليسرى للورقة.

الوجـه والقفـا
 توجد دائرات صغيرة ،مضادة للناسخات باأللوان في أماكن متورقة عبدا مساحةالعالمة المائية ،كما توجد عناصر أخرى في وجهي الورقة مضادة للماسحات
الضوئية؛
 عالمة التطابق :في أعلى مساحة العالمة المائية من الوجه والقوا يوجد شكل هندسيمزخرف تتكامل ألوانه عند المءاهدة من خالل الضو .
تفاعل الورقة عند عرضها لألشعّة فوق البنفسجية :
-

ظهور شعيرات مستءعه ذات ألوان حمرا وزرقا وخضرا وصورا في وجهي
الورقة؛
ظهور شكل هندسي فسووري لونه أخضر وبداخله الرقم " "5في أعلى الجهة اليسرى
لوجه الورقة وفوقه ي رز الرقم " "5باللون األخضر؛ في األسول على اليسار ،يظهر
زخرف فوسووري لونه أخضر وبداخله الرقم " "5باألحمر؛
بعض اللور واألشكال الموجودة في القوا تءع باألخضر واألزرق؛
يءع العدد التسلسلي والرت ي للورقة الموجود في األعلى على اليسار باللون األخضر.

الفصل الثالث :يت ّم تداول الورقة النقدية من فئة الخمسببة دنببانير (صبنف  )2022بببالتوازي مببع
األوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا.
المحـافـظ،
مروان العباسي
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