
 

 

 

 7152 فيفري 51تونس، في                                     

 
 مذّكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين

 2017لسنة  06عدد 
 

 

  بنك الصين الشعبي المواصفات األساسية لألوراق النقدية التي أصدرها:   الموضوع

 (People's Bank of China)  اإلصدار الخامس(و المتداولة حاليا(. 
 

*** 
 

جانفي  72بتاريخ  7152لسنة  17عدد  الوسطاء المقبولينعمال بالمذكرة إلى 

التي أدرجت اليوان الصيني ضمن قائمة العمالت األجنبية  المسعرة مقابل الدينار  7152

التونسي للعمليات بالحاضر ولألوراق النقدية وصكوك السفر، نمّدكم  فيما يلي بالخصائص 

وهي جميعا من  قدية التي أصدرها بنك الصين الشعبي والمتداولة حاليالألوراق الن األساسية 

 :والذي تّم تداوله على النّحو التالي  الخامس اإلصدار

 

I)   وهي الطبعة األولى  من اإلصدار الخامس لألوراق  : ( 9111الطبعة األولى ) سنة

يوان    511يوان و   11يوان و  71يوان و  51يوان و  1يوان و  5النقدية  الصينية من فئات 

(  وقد تّم طرحها للتداول حسب الجدول 9111وهي تحمل جميعا في القفا سنة اإلصدار)

 :الّزمني التالي

   

 يوان. 511قة من فئة  بالنسبة للور  5111غرة أكتوبر   -

 يوان.                          71بالنسبة للورقة من فئة    7111أكتوبر     51 -

 يوان. 51بالنسبة للورقة من فئة     7115غرة سبتمبر  -

 يوان. 11بالنسبة للورقة من فئة     7115غرة سبتمبر  -

 يوان.   1بالنسبة للورقة من فئة    7117نوفمبر    51 -

 يوان.                                         5بالنسبة للورقة من فئة    7112جويلية    01 -

   

 أهّم مواصفات هذه األوراق النقدية مبيّنة في ملحق المذّكرة.

 

II)   طبعة  ثانية لجميع الفئات من اإلصدار الخامس :   ( 5002الطبعة الثانية ) سنة

 يوان التي لها تقريبا نفس خاّصيات الطبعة الثانية. 5باستثناء الورقة  من فئة 

 

أوت  50تتميز الطبعة  الثانية لهذه األوراق النقدية التي تّم طرح  فئاتها للتداول في          

أّما لحمايتها من التزييف وإدخال بعض التحسينات  بإضافة عالمات أمان جديدة  7111

والمواصفات الفنّية األخرى بشكل عام فإنّها مماثلة لألوراق التصاميم والمقاسات و األلوان  

 . النقدية من الطبعة األولى
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 :وفيما يلي أهم  خاصيات األوراق النقدية من الطبعة الثانية        

   

 ( ، 5002طباعة سنة اإلصدار)  -

   في قفا االوراق، ( YUANإضافة كلمة )  -

 من التزييف باستخدام آالت النسخ ،  إضافة عالمة أمان   لحماية  الورقة -

العدد التسلسلي والرتبي  المطبوع أفقيا على يسار وجه الورقة يتكون من حرفين  -

 متتاليين ورقمين باللون األحمر الداكن تليهما ستة أرقام باللون األسود ،

يوان  تّم حذف العدد  511يوان و من فئة   11بالنسبة لألوراق  من فئة   -

جه األوراق  على ولرتبي للورقة المطبوع عموديا باللون األزرق في التسلسلي وا

 اليمين، 

يوان  تّمت طباعة القيمة  511يوان و من فئة   11بالنسبة لألوراق  من فئة   -

اإلسمية للورقة باألرقام في أسفل وجه الورقة على اليسار بحبر يتغير لونه من 

 ة المشاهدة ، األخضر إلى األزرق بحسب انحاء الورقة وزاوي

 تدعيم عنصر الطباعة الغائرة في الجهة اليمنى لوجه الورقة ،   -

 تعويض خيط األمان القديم بخيط أمان ذو شبابيك هولوغرافي ومغناطيسيي.   -

 

  

III)   تتميز الطبعة الجديدة  :    ( 5092ة سن)يوان  900إعادة طباعة الورقة من فئة

أّما التصميم والمقاسات و األلوان  يوان بإضافة عالمات أمان جديدة  511لورقة 

والمواصفات الفنّية األخرى بشكل عام فإنّها مماثلة للورقة النقدية من نفس الفئة من الطبعة 

 (.7111) الطبعة الثانية في  السابقة 

     

 : التاليةخاصيات ولها ال  7151نوفمبر  57 تّم طرح هذه الورقة في التداول في

 

 ( ، 5092طباعة سنة اإلصدار)   -

 مجلس  تدعيم عنصر الطباعة الغائرة في قفا الورقة على مستوى صورة قاعة -

 الشعب الكبرى،  

 وجهاستبدال شريط األمان المعدني بشريط أمان ذو شبابيك متغير اللون في  -

 الورقة،

" متغير اللون الموجود في أسفل وجه الورقة على اليسار تّم استبداله 511الرقم " -

"  الذي يظهر تاّما عند المشاهدة من خالل 511بعالمة تطابق متكونة من الرقم "

 الضوء،

 استعادة الرقم التسلسلي والرتبي المطبوع عموديا على يمين وجه الورقة، -

 الجانب األيمن لوجه الورقة، حذف الصورة الخفية الموجودة في أعلى -
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الموجود في أعلى وجه الورقة على اليمين من أفقي " 511الرقم "تغيير كتابة  -

 إلى عمودي،

 تغيير ألوان وخطوط رسم زهرة البرقوق الموجودة في وجه الورقة، -

" بالحجم الكبير حيث يظهر باللون الذهبي 511يوجد الّرقم  "  في وسط  الورقة -

عند مشاهدته من زاوية الرؤية العمودية ويتغير لونه إلى األخضر عند مشاهدته 

" من الذهبي إلى 511يتغيّر  كذلك لون الرقم " من زاوية الرؤية األفقية. 

يظهر شريط  األخضر عند تحريك زاوية المشاهدة من العمودي إلى األفقي كما

 ساطع اللون يتحّرك بصريّا صعودا وهبوطا.  

  

 

 
 المدير العام للخزينة العامـة      

 والدفوعات، 

 

 محمد فوزي العلوي                                                                           
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 - ملحق -

 

 

 : من اإلصدار الخامس لليوان الصينيمواصفات األوراق النقدية  
 

 المقاسات الفئـــــة

األلوان 

 السائدة

 الّصور البارزة

 القفـا الوجـه

 مم 63 ×مم  130 يوان 9
أصفر        

 و أخضر 

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   التحلبية. -
 

 من البحيرة الغربية  مشهد
Lac de l’ouest à  HANGZHOU  

 بنفسجي مم 63 ×مم  135 يوان  2

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   ال  جس  -

 

 جبل تاي 
Mont TAI    

 مم 70 ×مم  521 يوان  90
 أزرق

 

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   ال  ز. -

 

نهر يانغتسي   من  مشهد

  جيينغ  
Fleuve YANGZY Jiang   

 بني مم 70 ×مم  145 يوان  50

   ووو   موووت   تووو  صووو     -
Mao Zedong 

 زه   الل  س. -

 

 من مدينة غيلين   هدامش
Paysage de Guilin 

 أخضر مم 70 ×مم  150 يوان  20

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 زه   األقح ان. -

 

 قصر بوتاال
Palais de Potala 

 أحمر مم 77 ×مم  155 يوان  900

موووت   تووو     ووو   صووو     -
Mao Zedong 

 ب ق ق.الزه    -

 

 مجلس الشعب الكبرى قاعة
Palais de l’Assemblée du Peuple 

 
 

 
 


