بيان
تذكير :آخر أجل لتبديل األوراق النقدية
من فئات  01دنانير (صنف  0891و صنف  0881و صنف )5112
و  2دنانير (صنف  0881و صنف )5119
يعلم البنك املركزي التونس ي العموم ّأن يوم الثالثاء  10ديسمبر  5108يمثل آخر أجل لتبديل األوراق النقدية املسحوبة من التداول من
فئات  01دنانير (صنف  0891وصنف  0881وصنف  )5112و  2دنانير (صنف  0881و صنف  )5119بشبابيك البنك املركزي التونس ي
بمقره ّ
ّ
الرئيس ي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و
املنستير .
و بانقضاء هذا األجل ،لن يقبل إبدال هذه األصناف من األوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك املركزي التونس ي.
و في ما يلي ّ
أهم خصائص هذه األوراق النقدية :
 - Iورقة عشرة دنانير (صنف )0891
األبعاد 071 :مم  92 xمم،
ّ
ّ
األلوان السائدة  :لون املغرة ،األحمر البني ،األخضر والبني القاتم ،
الرسوم :


الوجه  :يحمل صورة جانبية للرئيس الحبيب بورقيبة ومشهد ملعصرة زيتون وبستان زيتون وغصن زيتون،



القفا  :مشهد ملحطة استخراج النفط من البحر.

 – IIورقة عشرة دنانير (صنف )0881
األبعاد 012 :مم  71 xمم،
اللون السائد  - :األزرق
 بني و أحمر و أزرقالرسوم :


الوجه  :يحمل صورة جانبية البن خلدون،



القفا  :مشاهد مختلفة تتعلق بالفالحة والصناعة وكتاب مفتوح.

 – IIIورقة عشرة دنانير (صنف )2005
األبعاد 012 :مم  71 xمم،
األلوان السائدة  :أزرق و بني و رمادي
الرسوم :



الوجه  :يحمل صورة جانبية لعليسة مؤسسة قرطاج وصورة لجامع قرطاج،
القفا  :هوائي ومعلم أثري ب ـ "دقة".

 – IVورقة خمسة دنانير (صنف  0881و صنف )5119
األبعاد 017 :مم  71 xمم،
اللون السائد  :األخضر
الرسوم :


الوجه  :يحمل صورة جانبية لحنبعل و صورة للمرفإ العسكري البوني،



القفا  :يحمل صورة للعلم التونس ي وخارطة تونس على مؤخرة سفينة.
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األوراق النقدية املسحوبة من التداول والقابلة للتبديل بشبابيك البنك املركزي التونس ي بمقره الرئيس ي بتونس وبفروعه بكل من
صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان و مدنين و جندوبة و املنستير إلى غاية يوم  10ديسمبر .5108
10 Dinars type 1986

10 Dinars type 1986

10 Dinars type 1994

10 Dinars type 1994

10 Dinars type 2005

10 Dinars type 2005

5 Dinars type 1993

5 Dinars type 1993

5 Dinars type 2008

5 Dinars type 2008
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