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Pġ. 1

L-Għaxar Anniversarju tal-UEM

2009

L-ewwel munita kommemorattiva taż-€2 maħruġa mill-Bank 
Ċentrali ta' Malta tfakkar l-għaxar anniversarju tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (UEM). Kull pajjiż fiż-żona tal-euro 
ħareġ munita li turi disinn komuni iżda bl-isem ta' kull pajjiż u 
l-kitba 'EMU 1999-2009' bil-lingwa rispettiva tal-pajjiż.
Id-disinn deliberatament primittiv tal-munita jissimbolizza 
l-euro bħala l-aktar pass riċenti fl-istorja twila tal-kummerċ 
sat-twaqqif tal-unjoni ekonomika u monetarja. Huwa xogħol 
ta' George Stamatopoulos, skultur mid-dipartiment 
tal-istampar fil-Bank of Greece.

Tip BU
Denominazzjoni €2
Dijametru 25.75mm
Piż Gross 8.5g
Finezza n/a
Disinjatur George Stamatopoulos
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 700,000



Pġ. 2

 L-Ewwel Deputati Eletti 1849

2011

Fl-1849, Malta ngħatat kostituzzjoni li kienet tipprovdi għall-proċess ta' 
elezzjonijiet. Dan fisser li għall-ewwel darba taħt il-ħakma Ingliża, u fi żmien fejn 
il-kontinent tal-Ewropa kien fi stat ta' aġitazzjoni riformista, l-elettorat Malti seta' 
jivvota biex jeleġġi r-rappreżentanti tiegħu biex jieħdu sehem f'leġislatura 
kolonjali, il-Kunsill tal-Gvern, minkejja li f'minoranza. Wara t-tneħħija taċ-ċensura 
tal-istampa fl-1839, il-kandidati elettorali setgħu jagħmlu l-kampanja tagħhom 
permezz ta' gazzetti u laqgħat pubbliċi, li b'hekk iffaċilitaw il-formazzjoni 
tal-opinjoni pubblika u biddlu ftit ftit in-natura tat-tmexxija f'Malta. Dawn l-iżviluppi 
setgħu ġew influwenzati mill-fatt li, mill-1820 'il quddiem, Malta kienet gżira ta' 
rifuġju għal numru kbir ta' refuġjati Taljani, li ħafna minnhom kellhom fehmiet sodi 
liberali u repubblikani u kienu qed jistinkaw għal Italja magħquda.

Il-munita kienet iddisinjata minn Ġanni Bonnici u turi id qed titfa' vot ġo kaxxa 
tal-voti - simbolu tal-proċess ta' elezzjonijiet demokratiċi.  

Tip BU Proof
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Ġanni Bonnici Ġanni Bonnici
Zekka Royal Dutch Mint Royal Dutch Mint
Stampar 400,000 5,000



L-Għaxar Snin tal-Euro

2012

Pġ. 3

Id-disinn jissimbolizza l-elementi ewlenin kif l-euro sar munita ewlenija 
wara għaxar snin fis-seħħ. Hu juri l-importanza tal-euro f'ħajjet 
il-komunità taż-żona tal-euro (rappreżentata min-nies), għall-kummerċ 
(bastiment), għall-industrija (fabbrika) u għall-enerġija (turbini tar-riħ).
Din il-munita nħarġet mill-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro u turi disinn 
komuni fuq in-naħa nazzjonali tal-munita. Kienet iddisinjata minn 
disinjatur taz-zekka Awstrijaka u kienet intgħażlet minn ġurija 
internazzjonali f'kompetizzjoni mnedija mill-Bank Ċentrali Ewropew. 

Tip Ċirkolazzjoni 
Denominazzjoni €2
Dijametru 25.75mm
Piż Gross 8.5g
Finezza n/a
Disinjatur Helmut Andexlinger
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 500,000



Pġ. 4

 Rappreżentazzjoni tal-Maġġoranza 1887

2012

Wara l-kostituzzjoni tal-1849, iċ-ċittadini Maltin akkwistaw id-dritt biex jeleġġu 
r-rappreżentanti tagħhom fuq il-Kunsill tal-Gvern. Madankollu, dawn il-membri 
eletti kienu f'minoranza fil-Kunsill li kien effettivament ikkontrollat mill-Gvernatur, 
li kien jirrappreżenta lill-Gvern Ingliż, u mill-membri nominati tiegħu. Fl-Ewropa 
kontinentali, żviluppi politiċi li wasslu biex jiġu eletti gvernijiet rappreżentattivi 
kienu fatturi importanti biex qajmu sentiment simili f'Malta. Dan il-proċess laħaq 
il-quċċata tiegħu meta għaddiet il-Kostituzzjoni tal-1887 fejn il-Maltin setgħu 
jeleġġu l-maġġoranza tal-membri fuq il-Kunsill tal-Gvern.

In-naħa ta' quddiem ta' din il-munita (in-naħa nazzjonali) kienet iddisinjata 
mill-artist Malti Ġanni Bonnici u turi folla tiċċelebra bil-Palazz tal-Gvernatur, 
il-Belt Valletta, bħala sfond. In-naħa ta' wara tal-munita turi s-simbolu taż-€2 li 
huwa karatteristika komuni tal-muniti kollha tal-euro ta' din id-denominazzjoni. 

Tip BU Proof
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Ġanni Bonnici Ġanni Bonnici
Zekka Royal Dutch Mint Royal Dutch Mint
Stampar 400,000 5,000



Tmexxija Awtonoma 1921

2013

Pġ. 5

Malta kienet mogħtija forma ta' tmexxija awtonoma mill-gvern Ingliż 
fl-1921, wara l-Ewwel Gwerra Dinjija u t-tbatija soċjo-ekonomika li 
ħalliet warajha. Għalkemm l-Ingilterra żammet kontroll dirett fuq 
diversi funzjonijiet amministrattivi ewlenin, il-kostituzzjoni l-ġdida tat lil 
Malta setgħat akbar ta' tmexxija awtonoma, inkluż Kabinett ta' Ministri 
eletti li għall-ewwel darba sar responsabbli għall-amministrazzjoni 
tal-affarijiet lokali.

In-naħa ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2, filwaqt li n-naħa 
ta' quddiem (in-naħa nazzjonali) turi mappa tal-gżejjer Maltin u 
rappreżentazzjoni tal-popolazzjoni Maltija ddisinjati mill-artist Malti 
Ġanni Bonnici.  

Tip BU Proof
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Ġanni Bonnici Ġanni Bonnici
Zekka Royal Dutch Mint Royal Dutch Mint
Stampar



200 Sena mit-Twaqqif tal-
Korp tal-Pulizija ta' Malta

2014

Pġ. 6

Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta hu wieħed mill-eqdem korpi tal-pulizija fl-Ewropa li ġie 
mwaqqaf fil-bidu tal-perjodu kolonjali Brittaniku fl-1814 mill-ewwel Gvernatur ta' Malta, 
Sir Thomas Maitland. Permezz ta' proklamazzjoni maħruġa f'Lulju ta' dik is-sena, hu 
stabbilixxa s-sisien għat-twaqqif tal-Korp billi ordna li s-setgħat kollha eżerċitati dak 
iż-żmien fuq l-amministrazzjoni tal-pulizija f'Malta kellhom jiġu ttrasferiti lill-awtoritajiet 
ġodda taħt proċeduri stabbiliti. Għalhekk, mit-12 ta' Lulju 1814 'il quddiem, it-tmexxija u 
l-kontroll sħiħ tal-pulizija waqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ispettur Ġenerali tal-pulizija li 
kien jirċievi l-ordnijiet tiegħu direttament mill-Gvernatur ta' Malta. Wara li Malta ngħatat 
l-Indipendenza fl-1964, il-Gvern ta' Malta ħa r-responsabbiltajiet kollha għall-Korp 
tal-Pulizija ta' Malta. 

Fuq il-faċċata ta' wara, il-munita kommemorattiva turi s-simbolu komuni taż-€2, filwaqt li 
l-faċċata ta' quddiem turi l-emblema tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta.  

Tip Ċirkolazzjoni
Denominazzjoni €2
Dijametru 25.75mm
Piż Gross 8.5g
Finezza n/a
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint



Pġ. 7

Indipendenza 1964

2014

Il-gvern Malti u l-gvern Ingliż bdew id-diskussjonijiet dwar il-kostituzzjoni 
għall-indipendenza wara li l-Prim Ministru Malti, Dr Ġorġ Borg Olivier, għamel 
talba formali għall-indipendenza ta' Malta fl-20 ta' Awwissu 1962. Wara 
negozjati twal u diffiċli, matul l-1963 tħejja abbozz tal-kostituzzjoni għall-in-
dipendenza li kien approvat mill-Parlament Ingliż fit-23 ta' Lulju 1964. Id-data 
għall-Indipendenza kienet stabbilita għall-21 ta' Settembru 1964 meta Malta 
formalment saret stat sovran indipendenti.

In-naħa ta' wara tal-munita turi d-denominazzjoni taż-€2 li hija komuni fuq 
il-muniti kollha maħruġa f'din is-serje. Is-simbolu nazzjonali jidher fuq in-naħa 
ta' quddiem tal-munita b'dettall mill-monument tal-Indipendenza li jinsab 
il-Furjana. Il-munita ġiet iddisinjata mill-artist Malti Ġanni Bonnici. 

Tip BU Proof
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Ġanni Bonnici Ġanni Bonnici
Zekka Royal Dutch Mint Royal Dutch Mint
Stampar



Il-mitt anniversarju mill-ewwel titjira 

2015

Pġ. 8

 

SMOM, Rome

Type
Gold

19

Fit-13 ta' Frar 1915, ajruplan tal-baħar Short Type 135, abbord l-HMS Ark Royal, 
telaq mill-Port il-Kbir għal titjira ta' 35 minuta. L-ajruplan tal-baħar, bin-numru 
tas-serje 136, ittajjar mill-Kaptan Cecil F Kilner u għamel l-ewwel titjira rreġistrata 
minn Malta.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2, filwaqt li l-faċċata ta' 
quddiem (in-naħa nazzjonali) turi ajruplan tal-baħar Short Type 135 waqt titjira fuq 
il-Port il-Kbir bil-Ponta tal-Isla fl-isfond. Il-faċċata ta' quddiem tal-munita ġiet 
iddisinjata minn Noel Galea Bason.

Il-munita kommemorattiva ħarġet f'verżjoni għaċ-ċirkolazzjoni fi stoċċijiet ta' 25 
munita kull wieħed, kif ukoll f'coin cards. Il-muniti fil-cards, li minnhom saru biss 
25,000, juru l-marka taz-zekka tar-Royal Dutch Mint, fejn inħadmu l-muniti. 

Type Circulation
Denomination €2
Diameter 25.75mm
Gross Weight 8.5g
Finesse n/a
Designer Noel Galea Bason
Mint Royal Dutch Mint

Tip Ċirkolazzjonit
Denominazzjoni €2
Dijametru 25.75mm
Piż Gross 8.5g
Finezza n/a
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint



Repubblika 1974

Pġ. 9

Tip BU Proof
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Ġanni Bonnici Ġanni Bonnici
Zekka Royal Dutch Mint Royal Dutch Mint
Stampar

Malta ġiet iddikjarata repubblika fit-13 ta' Diċembru 1974, 
wara emendi fil-bidliet kostituzzjonali li kienu approvati 
mill-Parlament ta' Malta.

Il-faċċata ta' wara tal-munita hija n-naħa komuni taż-€2 
ddisinjata minn Luc Luycx. Il-faċċata ta' quddiem tal-munita 
(in-naħa nazzjonali), li ġiet iddisinjata minn Ġanni Bonnici, 
turi lapida tal-irħam imwaħħla mal-faċċata tal-Palazz 
tal-President ġewwa l-Belt Valletta, b'tifkira tat-tranżizzjoni 
ta' Malta minn monarkija għal repubblika.

2015



Type

 

It-Tletin Anniversarju 
tal-Bandiera tal-Unjoni Ewropea

2015

Pġ. 10

Din il-munita hija waħda minn serje ta' muniti li ħarġu fil-pajjiżi kollha 
taż-żona tal-euro matul l-2015. Il-muniti kollha, irrispettivament 
mill-pajjiż ta' ħruġ, għandhom disinn komuni maħdum minn Georgios 
Stamatopoulos tal-Bank of Greece. Id-disinn rebbieħ intgħażel 
permezz ta' vot pubbliku online.
Din hija r-raba' ħarġa kollettiva ta' munita kommemorattiva taż-€2 minn 
pajjiżi taż-żona tal-euro sa mill-2007, u kienet it-tielet ħarġa għal Malta 
li adottat l-euro fl-2008.
Il-muniti ser juru l-marka taz-zekka tar-Royal Dutch Mint, kif ukoll 
il-marka tal-istampatur taz-zekka.

Tip Ċirkolazzjoni
Denominazzjoni €2
Dijametru 25.75mm
Piż Gross 8.5g
Finezza n/a
Disinjatur George Stamatopoulos
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar



It-Tempji tal-Ġgantija 

2016

Pġ. 11

It-Tempji tal-Ġgantija f'Għawdex huma wħud mill-aqwa tempji preistoriċi 
ppreservati fil-gżejjer Maltin. Is-sit imur lura għas-snin 3,600-3,200 QK, u huwa 
wieħed mill-eqdem monumenti free-standing fid-dinja. It-Tempji tal-Ġgantija 
ġew iddikjarati bħala sit ta' wirt dinji mill-UNESCO fl-1980.

Din il-munita hija l-ewwel minn serje ta' seba' muniti maħruġa mill-Bank u li juru 
monumenti preistoriċi Maltin iddikjarati bħala siti ta' wirt dinji mill-UNESCO.

In-naħa ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2 filwaqt li n-naħa  ta' 
quddiem (in-naħa nazzjonali), li ġiet iddisinjata minn Noel Galea Bason, turi 
rappreżentazzjoni tat-tempji tal-Ġgantija. 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 30,000



TypeGold

Solidarjetà permezz tal-Imħabba

2016

Pġ. 12

19

 

Fil-5 ta' Diċembru 2016, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita kommemorattiva 
taż-€2 taħt il-programm ġdid 'Mit-tfal b'Solidarjetà', bl-ewwel tema tkun 
'Solidarjetà permezz tal-Imħabba'. Din hija inizjattiva bejn il-Bank Ċentrali ta' 
Malta, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, u l-Malta Community Chest 
Fund. Il-Malta Community Chest Fund hija fondazzjoni karitattiva taħt 
il-patroċinju tal-President ta' Malta. Hija fondazzjoni li tħajjar u tmexxi attivitajiet 
u inizjattivi bil-għan li jgħinu individwi bi bżonnijiet diversi.

Imniedi b'mod uffiċjali fil-5 ta' Ġunju 2015 mill-President ta' Malta, Marie-Louise 
Coleiro Preca u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, dan il-programm dwar 
ħruġ ta' muniti b'temi soċjali kien jinvolvi kompetizzjoni għad-disinn tal-munita li 
kienet miftuħa għall-istudenti kollha tal-iskejjel sekondarji. Mid-disinji kollha 
sottomessi, il-panel ta' ġudikanti għażel ħames disinji finali. Id-disinn rebbieħ 
imbagħad ingħażel permezz ta' votazzjoni li kienet miftuħa għall-istudenti kollha 
tal-iskejjel sekondarji. L-iskejjel inkoraġġew lill-istudenti sabiex jieħdu sehem 
f'din il-votazzjoni biex jiġi mħajjar sens ta' ċittadinanza responsabbli minn età 
żgħira.

In-naħa ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2, filwaqt li n-naħa ta' 
quddiem (in-naħa nazzjonali) turi żewġ idejn li qed jiffurmaw qalb waqt li 
jinkwadraw rappreżentazzjoni tal-bandiera Maltija. In-naħa ta' quddiem 
tal-munita, imnaqqxa minn Noel Galea Bason, turi rappreżentazzjoni tad-disinn 
rebbieħ iddisinjat minn Ms Sarah Cilia, studenta ta' skola sekondarja.

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 30,000



It-Tempji ta' Ħaġar Qim

2017

Pġ. 13

It-Tempji ta' Ħaġar Qim fil-Qrendi f'Malta għandhom uħud mill-ikbar 
ġebel megalitiku użat fil-bini tat-tempji preistoriċi li nsibu fil-gżejjer 
Maltin. Is-sit imur lura għas-snin 3,600-3,200 QK, u huwa wieħed 
mill-eqdem monumenti free-standing fid-dinja. Ħaġar Qim huwa 
ddikjarat bħala sit ta' wirt dinji mill-UNESCO.

Din il-munita, li ssegwi l-munita li turi t-tempji tal-Ġgantija, tkompli 
s-serje ta' seba' muniti li qed jinħarġu mill-Bank li juru monumenti 
preistoriċi Maltin iddikjarati bħala siti ta' wirt dinji mill-UNESCO. 

In-naħa ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2 filwaqt li n-naħa 
ta' quddiem (in-naħa nazzjonali) turi rappreżentazzjoni tat-tempji ta' 
Ħaġar Qim. 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 30,000



Type Gold

2017

19 

Pġ. 14

SMOM, Rome

Il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ it-tieni munita kommemorattiva taż-€2 taħt il-programm 
'Mit-tfal b'Solidarjetà'. It-tema għall-munita ta' din is-sena kienet 'il-Paċi' u ssegwi l-munita li 
ħarġet fl-2016 bit-tema 'Solidarjetà permezz tal-Imħabba'. 

Il-programm dwar ħruġ ta' muniti 'Mit-tfal b'Solidarjetà' hu inizjattiva bejn il-Bank Ċentrali ta' 
Malta, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, u l-Malta Community Chest Fund 
Foundation. Imniedi b'mod uffiċjali fil-5 ta' Ġunju 2015 mill-Eċċellenza Tagħha l-President ta' 
Malta, Marie-Louise Coleiro Preca u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, dan 
il-programm b'temi soċjali kien jinvolvi kompetizzjoni għad-disinn tal-munita li kienet miftuħa 
għall-istudenti kollha tal-iskejjel sekondarji.

Id-disinn rebbieħ għal din is-sena kien sottomess minn tifla ta' tnax-il sena Katya Muscat li 
tattendi l-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof f'Għawdex. Id-disinn juri żewġt itfal 
żgħar iżommu l-bandiera Maltija bil-ħamiema tal-paċi ttir fuqhom. Il-munita ġiet imnaqqxa 
minn Noel Galea Bason li addatta d-disinn għall-istampar tal-muniti filwaqt li baqa' leali lejn 
il-kwalitajiet tax-xogħol artistiku li sar minn id żgħira.

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 30,000

Il-Paċi



It-Tempji tal-Imnajdra

2018

Pġ. 15

It-Tempji tal-Imnajdra ġewwa l-Qrendi jinsabu qrib ħafna tat-Tempji 
ta' Ħaġar Qim. Is-sit tal-Imnajdra jmur lura għas-snin 3,600-3,200 
QK, u huwa wieħed mill-eqdem monumenti free-standing fid-dinja. 
Is-sit ġie skavat għall-ewwel darba fl-1840 u hu magħruf l-aktar 
għall-allinjamenti astronomiċi tiegħu. It-Tempji tal-Imnajdra huma 
ddikjarati wkoll bħala sit ta' wirt dinji mill-UNESCO.

Din il-munita, li hija t-tielet minn serje ta' sebgħa, issegwi l-munita 
maħruġa fl-2017 li t-turi t-Tempji ta' Ħaġar Qim.

In-naħa ta' wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2 filwaqt li 
n-naħa ta' quddiem (in-naħa nazzjonali) turi rappreżentazzjoni 
tat-Tempji tal-Imnajdra. In-naħa ta' quddiem tal-munita ġiet 
iddisinjata minn Noel Galea Bason. 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Disinjatur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000300,000



Wirt Kulturali

2018

Pġ. 16

Fis-7 ta' Novembru 2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ it-tielet munita 
kommemorattiva taż-€2 taħt il-programm 'Mit-Tfal b'Solidarjetà'. It-tema 
għall-munita ta' din is-sena kienet 'Wirt Kulturali' u ssegwi l-muniti bit-temi 
'Solidarjetà permezz tal-Imħabba' u 'il-Paċi'.

Il-programm dwar ħruġ ta' muniti 'Mit-tfal b'Solidarjetà', li kien ġie mniedi 
uffiċjalment fl-2015, hu inizjattiva bejn il-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Ministeru 
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, u l-Malta Community Chest Fund Foundation. 

Il-munita, li ġiet iddisinjata minn Nicole Dimech li tattendi s-St Nicholas College, 
Middle School, tar-Rabat, turi collage ta' temi assoċjati mal-gżejjer Maltin: daħla 
stilizzata ta' tempju megalitiku, ix-xemx, koppla u kampnar ta' knisja, il-baħar u 
rappreżentazzjoni ta' dgħajsa Maltija ttajjar il-bandiera nazzjonali. 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000300,000



It-Tempji Ta' Ħaġrat

2019

Pġ. 17

It-Tempji Ta’ Ħaġrat fl-Imġarr imorru lura għas-snin 3,600-3,000 QK. Is-sit inġieb 
għall-attenzjoni ta’ Sir Temi Zammit fl-1916 u l-ewwel skavar sar fl-1923. Dan 
it-tempju hu wieħed mill-aħjar ippreservati f’Malta. Id-daħla grandjuża tiegħu 
flimkien mat-tliet tarġiet li jwassluk għat-tempju huma l-karatteristiċi ewlenin 
tad-disinn tal-munita.

Din il-munita hija r-raba’ minn serje ta’ seba’ muniti li juru siti preistoriċi fil-gżejjer 
Maltin iddikjarati bħala siti ta’ wirt dinji mill-UNESCO.

In-naħa ta’ wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2. In-naħa ta’ quddiem 
tal-munita (in-naħa nazzjonali), iddisinjata minn Noel Galea Bason, turi 
rappreżentazzjoni tat-Tempji Ta’ Ħaġrat.

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000300,000



Natura u Ambjent

2019

Pġ. 18

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta nieda r-raba’ munita kommemorattiva taż-€2 taħt 
il-programm ‘Mit-tfal b’Solidarjetà’, programm li ta lit-tfal tal-iskola ċ-ċans li 
jiddisinjaw munita.

Il-programm dwar ħruġ ta’ muniti ‘Mit-tfal b’Solidarjetà’ kien ġie mniedi 
uffiċjalment fl-2015 bejn il-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Ministeru 
għall-Edukazzjoni, u l-Malta Community Chest Fund Foundation.

Joshua Stuart, student tal-Kulleġġ Maria Regina tan-Naxxar, għażel 
rappreżentazzjoni stilizzata b’mod sempliċi tax-xemx u siġra tal-frott. Il-munita 
għandha l-azzjoni benevolenti tax-xemx bħala t-tema ċentrali, li tipprovdi 
s-sħana u d-dawl, u tippermetti lis-siġar u l-veġetazzjoni jikbru u jagħtu l-frott. 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000300,000



It-Tempji ta' Skorba

2020

Pġ. 19

Ta’ Skorba, sit ta’ wirt dinji mill-UNESCO, jinsabu fiż-Żebbiegħ, fil-limiti tal-Imġarr. 
Il-fdalijiet tat-tempji – li huwa maħsub li jmorru lura għal madwar is-sena 3,500 QK – 
inbnew fuq bażi ta’ residenza preċedenti li tmur lura madwar is-sena 5,000 QK. 

Is-sit inġieb l-ewwel darba għall-attenzjoni ta’ Temi Zammit fil-bidu tas-seklu għoxrin. 
Saru xi investigazzjonijiet arkeoloġiċi fl-1937, iżda s-sit baqa’ prattikament ma 
ntmessx qabel il-kampanji ta’ skavar mill-arkeologu Brittaniku David H. Trump 
fis-snin sittin. 

Din il-munita hija l-ħames minn serje ta’ seba’ muniti ddedikati għal siti preistoriċi 
uniċi ta’ Malta.

In-naħa ta’ wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2t. In-naħa ta’ quddiem (in-naħa 
nazzjonali) kienet iddisinjata minn Noel Galea Bason, u turi rappreżentazzjoni 
tat-tempji Ta’ Skorba.

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm
Piż Gross 8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000170,000



Logħob

Pġ. 20

2020

Id-disinn tal-istudent Ymen Riahi, li jattendi s-St Nicholas Middle School 
tar-Rabat, intgħażel għall-aħħar munita minn serje ta’ ħames muniti taż-€2 
mill-programm ‘Mit-Tfal b’Solidarjetà’.

L-artist żagħżugħ kien ispirat mil-logħob tradizzjonali popolari mat-tfal Maltin. 
Fil-fatt, id-disinn juri taħlita ta’ logħob inklużi ż-żibeġ, iż-żugragi, u t-tajra 
tradizzjonali. Il-verżjoni Maltija tal-hop-scotch, magħrufa lokalment bħala 
l-passju, tidher ukoll fid-disinn. Tliet żnażan iduru f’ċirku jirreferu għal għanja 
popolari kantata mit-tfal Maltin waqt il-logħob.

In-naħa ta’ wara tal-munita turi n-naħa komuni taż-€2. In-naħa ta’ quddiem 
(in-naħa nazzjonali), li kienet iddisinjata mill-istudenta, kienet imnaqqxa minn 
Noel Galea Bason. 

Lorem ipsum 

Tip Ċirkolazzjoni Coin card
Denominazzjoni €2 €2
Dijametru 25.75mm 25.75mm

8.5g 8.5g
Finezza n/a n/a
Inċiżur Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Monnaie de Paris Monnaie de Paris
Stampar 20,000200,000

Piż Gross



Eroj tal-Pandemija

Pġ. 21

2021

Fit-2 ta' Awwissu 2021, il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħareġ munita kommemorattiva 
taż-€2 bit-tema tal-‘Eroj tal-Pandemija’.

Il-munita hija inizjattiva li ħa l-Bank Ċentrali ta’ Malta b’kollaborazzjoni 
mal-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u l-Ministeru għas-Saħħa. Il-munita 
tagħti ġieħ lis-settur tas-saħħa ta’ Malta matul il-pandemija tal-COVID-19, 
speċjalment lill-frontliners. Hija simbolu tal-apprezzament nazzjonali tal-isforz u 
d-dedikazzjoni altruwisti ta’ ħafna individwi li kienu fuq quddiem jirriskjaw 
saħħithom matul żminijiet diffiċli globali bħal dawn.

Tip Coin Card
Denominazzjoni €2
Dijametru
Piż Gross
Finezza BU
Inċiżur Maria Anna Frisone
Zekka Monnaie de Paris
Stampar 60,000


