
 
 
 

       
 2022أفريل  28 تونس، في              

 

 وك  ـإلى البنمذكرة 

  2022لسنة  15دد ـع

 

 

 للتداول. (2022  صنف)  ادينار  ني خمسفئة من  جديدة    طرح ورقة نقدية  :الموضــوع

 

 

 ،التونسي  إن محـافــظ البـنـك المـركــزي

 

ضبب   لمتعلّق ب او  2016أفريل  25المؤرخ في  2016لسنة  35القانون عدد  على االطالعبعد 

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

   ؛منه

 

 القاضية بإنشببا   2020يسم ر  د  30بتاريخ  المركزي التونسي    مداولة مجلس إدارة ال نكعلى  و 

 ؛(2022)صنف    ن ديناري خمس  ةمن فئ   نقدية جديدة  ةوإصدار ورق

 

 يلــي:قـرر ما  

    

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

والقببوة  ( لهببا الببّرواق القببانوني 2022) صنف  ادينار ني خمسمن فئة ورقة نقدية تونسية جديدة  

 اإلبرائية.  

 

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

 :األساسية التالية

 

 .مم x 97مم  158:  األبعـاد

 

 .بني:  اللون السائد
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  :  الوجـــــه

 

 البارزة بالطباعة  (1
 

الحركة الوطنية التونسببية مببن أجببل رموز أحد    (،1993  -1911)  للهادي نويرةصورة   -

ي فتأسيسه  منذ  ال نك  محافظ  منلب  به  شغل  و   المركزي التونسيأنشأ ال نك  ؛  االستقالل

إلببى  1970سنة من  لالوزير األوّ منلب تولى بعد ذلك ثم  1970سنة    إلى  1958ة  سن 

 .1980سنة  

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

   العربية؛القلم باللغة  نقدية بلسانالورقة ال

رة للببو سببار اعلببى ي لوسبب   ا  فببي  بالحجم الك يببر  " مط وعة50"القيمة االسمية للورقة   -

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

توجببد   اليمنببى واليسببر   فببةالحا  وعلببى    قري ا مببن الوسبب ،،  للورقةاألسول  ف  النلفي   -

 هاتحّسسبب   ال ارزة يمكنبالط اعة    أفقيةخمسة خطوط  لضعاف ال لر وتتمثل في  عالمة  

 ؛باألصابع

 .محافظالب  ك وتوقيع نائ محافظ ال ن يع  قتو ن،  لى اليمي في األسول ع  -

 

 ستوفأ  باعةبالط (2

 

 فببي خلويببةبأسببلوم منمببق    أدرجبب   مختلوببة  اترسببومو   الميسإ  يب عرطراز  ل ذاتشكاأ  -

في الركن األسول على اليسار توجببد صببورة جزئيببة   العالم؛  على  نوتاحاال  إلى  ترمزورقة  ال

     ؛ اللون ال ني الواتحب   وطخطرضية في شكل  األللكرة 

 ".50ة للورقة "لقيمة االسمي ى على اليمين توجد اعلألان  ركفي ال  -

 

للورقة   ت يرّ الالعدد  و لتسلسلي  االعدد  ر يوجد  اليسا  لى علىفي األعو   ني اليمى  لفي األسول ع  (3

 أرقام.س عة  من    يتكّون ذيال

 

 طبقة من الورنيش بعد الطباعة(4

  

 .يةهن الدّ   دوالموا األوساخيتها من  ماح لتها  بعد ط اعوجهي الورقة و  كسط قة من الورنيش ت 
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 ا  ـفـــــــــقـال

 

 ؛ سيةالورن  باللغةفي األعلى، النّص التالي: "ال نك المركزي التونسي"   -

   ؛سيالتون المركزي  لل نك  لم نى المقر الرئيسي    منظر  الوس ،في  -

 يببةولخ   فببيبأسببلوم منمببق    أدرجبب   نوعببةت موم  رسبب و   ميالسبب إ  بيعرت طرازل ذااكشأ     -

فببي الببركن   الورقببة؛ه  وجبب ب   مببع تلببك الموجببودةالرسببوم  و   لشكااأل  ذهتتكامل هحيث  ورقة  ال

      ؛بيضا   وططخ رضية في شكل  األصورة جزئية للكرة   توجداليمين  األسول على 

وعلى اليسببار   "  ادينارخمسون  "  نصّ   وتحته  "50"الرقم  يوجد    في األعلى على اليمين -

   ؛األعلىفي   "50"م رقال  يوجد

" ادينببار خمسببون" بببنص  على يمينه " مت وعا50"رقم لايوجد  على اليسارسول ألا  في -

 ية.بالورنس

 

 عالمـات األمـان 

 

 ة في الوجه، إضافة إلى الطباعة البارز  (1
 

المائية - الجهة  العالمة  في  توجد  ال  :  لوجه  الهادي   صورة  على    وتحتوي ورقة  اليمنى 

اليمين    و   نويرة د  عن   وضوحبو    فةبلوة شوا  ناهرن يظذاوالل"  50الرقم "تحتها على 

 ؛ ضو للالورقة  عرض

  مليمتر   5عرضه    ثالثي األبعاد  خي   :» HD  DAPIR® «  ن ذو الش ابيكااألم  خي  -

يمين صورةيوجد  و  نويرة  على  مع عرض  الهادي  متقطعا  و  الورقة   بالتوازي  يظهر 

ة من  قورالة  إمالعند    . كامال  رضه للضو  ي رزند عع ولكن  ت رز بعض أجزائه  حيث  

األساألعل إلى  "ا  ريظه   ولى  ال لرية  "  50لرقم  التأثيرات  بعض  حدوث  حركة  ومع 

   ؛الثية األبعادعلى خلوية ثاتجاهات متضادّة يتحركان في   لمسارين عوةمضاديناميكية  

  وهي  اليسر  للورقةالجهة لى أعوجد في ت :   " Spark Live" س ارك اليف "    عالمة  -

دائر  ةع ار إلى األخضر األرجوامن    ونه لتغير  ي  غناطيسي  م  ربح      ع ط ة  عن     ني 

  تتحرك   الرؤيةبحسب زاوية    حلقة أو حلقتين   هذه العالمة   حملت  .المشاهدة  زاويةحسب  

 ؛ ية األبعادخلوية ثالث على   اميكيموعول دينبحول المحور 

                         : يالبب ص الت  اعة باألحرف الدّقيقة للّن تتمثّل في ط :الدّقيقةحرف األ -

    "CINQUANTE DINARS"  مساح و   لرئيسية الورة  ال   ح ت من  ات  في 

 .  للورقة اليمنى واليسر حافة ال
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 ـاــفي القف (2
 

  ، على اليمين  وحي رز بوض   ضو عاكس للو المع  ذه ي    شري   :ناأللواقزحية    ط اعة -

من  قري  للرقممن  يتضو   الوس ، ا  تسلسال  مشاهد  ."  50"  عموديا    م اقاألرهذه  ة  يمكن 

   ؛ ةورقل  اانحناة و هدلمشاب زاوية احس  بوضوح

 

                     :للنلوص التالية باألحرف الدّقيقة تمثّل في ط اعة ت :الدّقيقةحرف ألا -

"BANQUE CENTALE DE TUNISIE"    اليمنى منفي ال نك      م نى  الجهة 

 ؛ التونسي المركزي 

"CINQUANTE DINARS"  للورقة ليسر يمنى واالة حافالمن ات  في مساح. 

 

 

  قفـا لوجـه وال ا

 

د - صغيرة، اتوجد  أماكن للمضادة    ئرات  في  باأللوان  عاسخات  متورقة  مساحة  ن  بدا 

توج   ، لمائية ا  المةالع عناصر  كما  الد  وجهي  في  للماأخر   مضادة  سحات ورقة 

 ؛ الضوئية

التطابق - في  عالمة  المائية:  العالمة  يوجد   من  أعلى مساحة  والقوا  هندسي  شكل   الوجه 

 الضو .  شاهدة من خاللخرف تتكامل ألوانه عند المزم

 

   :  البنفسجية فوق  عرضها لألشعّة عند  قة ل الورتفاع

 

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

 ؛رقةالو 

هندسي   - شكل  الرقم  أ  ه لون   فسووريظهور  وبداخله  الجهة    ىأعل  في   " 50"خضر 

لوجه  "  قهفو و رقةالو   اليسر   الرقم  باللون  50ي رز  األ  ؛األخضر "  على  في  سول 

 ؛ حمر" باأل 50الرقم "و بداخله   زخرف فوسووري لونه أخضر  هرار، يظ اليس

 ؛ ال رتقالياللون و  األزرق اللون ب شع ت القوا في  ةشكال الموجوداألاللور و بعض  -

   .األخضر اللون ب   سارعلى الي  وجود في األعلىالم الرت ي للورقةو سلي لتسليشع العدد ا -

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 بببالتوازي مببع  (2022  نفصبب )  دينارا  ني خمسالة  ن فئ النقدية م  ةرقتّم تداول الو : ي الفصل الثالث

 .لة حالياداو ة المت ق والقطع النقدي ااألور

 

 

 حـافـظ، الم 

 

 اسي وان العبمر                                                  


