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Europa Programme 2010 bit-tema ‘Wirt 
Kulturali’ - Auberge d'Italie

2010

Pġ. 1

Fl-2010 il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita tal-fidda u oħra 
tad-deheb bħala parti mill-Europa Programme 2010. Il-muniti 
juru l-Auberge d'Italie li tinsab fi Triq il-Merkanti ġewwa l-Belt 
Valletta. Din il-Berġa tospita l-uffiċċji tal-Awtorità Maltija 
għat-Turiżmu.

Fuq quddiem tal-muniti jidhru l-Arma ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 
2010. Fuq wara jidher dettall mill-faċċata tal-Auberge d'Italie, 
l-element ċentrali miksi bl-irħam imżejjen b'rappreżentazzjoni 
ta' trofej tal-gwerra madwar il-bust tal-bronż tal-Gran Mastru 
Gregorio Carafa (1680-1690) u bl-arma tiegħu taħt.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 3,000



Pġ. 2

Europa Programme 2011 bit-tema 
‘Esploraturi’ - Esploraturi Feniċi

2011

Fl-2011, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb u oħra tal-fidda bħala parti 
mill-Europa Programme 2011 bit-tema 'Esploraturi'.  Fuq wara tal-munita jidhru bastiment 
bl-imqadef ta' żmien il-Feniċi kif ukoll l-Europa Star li hi l-logo uffiċjali tal-programm. Il-Feniċi, poplu 
ta' baħħara u kummerċjanti, kienu jgħixu f'pajjiż żgħir fuq il-kosta tal-lvant tal-Baħar Mediterran li 
l-isem indiġenu tiegħu kien Kanaan. Iż-żewġt ibliet marittimi ewlenin tagħha kienu Sidon u Tyre. 
Fil-vjaġġi tagħhom lejn il-Punent għal opportunitajiet ġodda ta' kummerċ sa mit-tieni millennju 
Q.K., il-Feniċi waqqfu ħafna kolonji fil-Mediterran saħansitra ġewwa Spanja.

Id-data eżatta ta' meta l-Feniċi ssetiljaw f'Malta, bil-port kbir u kenni tagħha li huma sfruttaw għal 
skopijiet ta' kummerċ, mhijiex magħrufa, iżda hu aċċettat li okkupaw il-Gżejjer Maltin madwar 
is-seklu 8 Q.K.

Huma ġabu l-alfabett sillabiku lil din il-kolonja ġdida kif ukoll ir-reliġjon tagħhom, biż-żewġ 
divinitajiet prinċipali tagħhom, jiġifieri l-alla Baal u l-alla femminili Astarte.

L-iktar kolonja importanti tal-Feniċi kienet il-belt ta' Kartaġni, li tinsab fix-xifer tat-Tuneżija fl-Afrika 
ta' Fuq. Matul iż-żminijiet imbagħad, il-Kartaġiniżi ħadu post il-Feniċi fiċ-Ċentru u l-Lvant 
tal-Mediterran, anke f'Malta xi tliet sekli wara. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000



Pġ. 3

Europa Programme 2012 bit-tema ‘Artisti 
Ewropej’ - Antonio Sciortino (1879-1947)

2012

Fl-2012, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda u oħra tad-deheb taħt 
l-Europa Programme 2012 bit-tema 'Artisti Ewropej' biex jikkommemora l-iskultur magħruf Malti 
Antonio Sciortino (1879-1947).

Antonio Sciortino studja fir-Regio Istituto di Belle Arti f'Ruma u għamel żmien twil jgħix f'dik il-belt, 
fejn eventwalment laħaq Direttur tal-British Academy of Arts. Fil-bidu kien influwenzat ħafna 
mix-xogħol tal-iskultur Franċiż Auguste Rodin u f'ħafna mill-aħjar xogħlijiet tiegħu tispikka din 
l-influwenza.

Il-materjal favorit ta' Sciortino kien il-bronż, li hu kien juża b'sensittività kbira. Il-munita turi 
l-kapolavur tal-1904 ta' Sciortino, Les Gavroches (tfal tat-triq), li kienet ispirata mir-rumanz 
magħruf ta' Victor Hugo tal-1862 'Les Miserables', ktieb li kien għadu pprojbit mill-Knisja Kattolika 
fi żmien meta Sciortino lesta din l-istatwa tal-bronż.

Bozzetto tal-istatwa kien ippreżentat lill-Prinċipessa Eliżabetta fl-1951 u din għadha tagħmel parti 
mill-kollezzjoni rjali f'Buckingham Palace. L-istatwa tal-bronż tpoġġiet fil-Ġonna tal-Barrakka ta' 
Fuq fil-Belt Valletta, iżda wara li ġiet irrestawrata fl-2003, l-istatwa ttieħdet fil-Mużew Nazzjonali 
tal-Arti fil-Belt Valletta u flokha tqiegħdet replika tagħha. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000



Pġ. 4

Europa Programme 2013 bit-tema ‘Kittieba 
Ewropej’ - Dun Karm Psaila

2013

Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda u oħra 
tad-deheb bħala parti mill-Europa Programme 2013 bit-tema 'Kittieba Ewropej'. 
Il-faċċata tal-muniti turi l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena tal-ħruġ 2013. 
Il-faċċata ta' wara turi xbieha ta' Dun Karm Psaila (1871-1961), imnaqqxa mill-artist 
Malti Noel Galea Bason.

Dun Karm, qassis, hu meqjus bħala l-poeta nazzjonali Malti. Kiteb l-ewwel poeżiji 
tiegħu bit-Taljan, imma mill-1912 'il quddiem beda jikteb bil-Malti, u sar wieħed 
mill-figuri ewlenin fil-kitba tal-letteratura Maltija u fil-promozzjoni tal-lingwa Maltija. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000



Pġ. 5

Il-Picciolo

2013

Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb li 
tirrappreżenta l-picciolo. Il-faċċata tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 
2013. Il-faċċata ta' wara turi rappreżentazzjoni ta' picciolo bl-istemma araldika tal-Gran 
Mastru Jean de Valette.

Il-picciolo kienet munita żgħira tar-ram li nħadmet f'Malta matul il-perjodu tal-Ordni ta' 
San Ġwann. Il-munita kellha dijametru ta' 14 mm u kienet tiżen inqas minn gramma, u 
normalment kienet turi l-istemma araldika tal-Gran Mastru li jkun qed imexxi fuq naħa 
u s-salib bi tmien ponot tal-Ordni ta' San Ġwann fuq in-naħa l-oħra. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €5
Dijametru 11mm
Piż Gross 0.5g
Finezza 0.585
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 10,000



 

SMOM, Rome

Type Gold

19

Auberge de Provence

2013

Pġ. 6

Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika ġdida li turi l-Auberge de 
Provence.

Il-faċċata tal-muniti turi l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena tal-ħruġ 2013. In-naħa ta' 
wara turi l-faċċata tal-Auberge de Provence.

L-Auberge de Provence nbniet fis-snin sebgħin tas-seklu sittax skont pjanta ddisinjata 
mill-magħruf arkitett Malti Gerolamo Cassar. Lejn l-aħħar tas-seklu sbatax, l-inġinier 
Franċiż Mederico Blondel irristruttura mill-ġdid il-Berġa billi għamlilha faċċata aktar 
elaborata. Fl-ewwel snin tas-seklu dsatax, wara t-tluq tal-Kavallieri u l-wasla tal-Ingliżi 
f'Malta, l-Auberge de Provence kienet tintuża bħala residenza militari u aktar tard bħala 
lukanda. Fl-1826, il-parti ta' fuq tal-Berġa ġiet mikrija lill-Malta Union Club, li estenda 
l-kera tiegħu għall-bini kollu fl-1903 u okkupah sal-1955, meta l-bini ġie trasferit lill-Gvern 
biex jakkomoda l-Mużew Nazzjonali Malti. Il-Mużew Nazzjonali sar magħruf bħala 
l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fl-1974 u għadu jokkupa dan il-bini sal-lum.  

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €15
Dijametru 14mm
Piż Gross 1.25g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 2,500



Pġ. 7

Europa Programme 2014 bit-tema 'Kompożituri 
Ewropej' - Maestro Charles Camilleri

2014

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika ġdida bħala parti 
mill-Europa Programme 2014 bit-tema ‘Kompożituri Ewropej’.

Il-faċċata tal-muniti turi l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena tal-ħruġ, 2014. 
Il-faċċata ta' wara turi xbieha ta' Charles Camilleri (1931-2009) imnaqqxa mill-artist 
Malti, Noel Galea Bason.

Charles Camilleri twieled fis-7 ta' Settembru 1931. Studja l-mużika ta' età żgħira ħafna, 
u fl-1947 kiteb l-ewwel xogħol sinifikanti tiegħu bl-isem "The Malta Suite". Din 
il-kompożizzjoni hi eżempju ta' kif Camilleri inkorpora l-għanja folkloristika u l-mużika 
Maltija f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu, u b'hekk ħoloq identità mużikali nazzjonali għal 
Malta. Hu għex barra minn Malta għal ħafna snin, kiteb u kkompona fl-Awstralja, 
fir-Renju Unit, fil-Kanada u fl-Istati Uniti, fejn ikkompona ħafna mix-xogħlijiet tiegħu. 
Il-mużika tiegħu, li ġiet ippubblikata internazzjonalment, tvarja minn mużika folkloristika 
tas-snin bikrin tiegħu għal xogħlijiet astratti u moderni aktar tard fil-karriera tiegħu. 
Camilleri miet fit-3 ta' Jannar 2009 fl-età ta' 77 sena.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,500



Pġ. 8

Type Gold

19

 

Iz-Zecchino

2014

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb li turi 
z-zecchino.

Il-faċċata tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2014. Il-faċċata ta' 
wara turi zecchino maħruġ minn Philippe Villiers de l'Isle Adam, l-ewwel Gran Mastru 
tal-Ordni f'Malta.

Iz-zecchino kienet munita tad-deheb li nħadmet l-ewwel darba f'Venezja fl-1284, u 
ġabet l-isem tagħha miz-zekka Venezjana li kienet magħrufa bħala z-'zecca'. 
Il-munita, li kienet tiżen 3.5 grammi, kienet maħduma mid-deheb kważi pur. Għal 
aktar minn 500 sena, id-disinn tal-munita ma nbidilx. Għalhekk kienet meqjusa bħala 
munita stabbli u aċċettata bħala mezz ta' ħlas. Minħabba f'hekk, ħafna pajjiżi, 
speċjalment dawk fil-Mediterran, adottaw u ħarġu muniti tad-deheb simili 
għaz-zecchino Venezjan. Il-munita ġiet introdotta u maħduma f'Malta mill-Ordni ta' 
San Ġwann. Normalment, naħa waħda kienet turi xbieha ta' San Ġwann, il-qaddis 
patrun tal-Ordni, li qed jagħti bandiera lill-Gran Mastru li qiegħed għarkupptejh 
quddiemu; filwaqt li n-naħa l-oħra kienet turi l-figura ta' Kristu bil-Vanġelu f'idejh.  

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €5
Dijametru 11mm
Piż Gross 0.5g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 10,000



Pġ. 9

Auberge d'Aragon

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ żewġ muniti numiżmatiċi, waħda tad-deheb u 
oħra tal-fidda, li juru l-Auberge d'Aragon.

Fuq quddiem tal-muniti tidher l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena tal-ħruġ, 2014. 
Fuq wara tal-muniti tidher il-faċċata tal-Auberge d'Aragon.

L-Auberge d'Aragon inbniet fis-snin sebgħin tas-seklu sittax skont pjanta ddisinjata 
mill-arkitett Malti Gerolamo Cassar. Hija l-unika waħda mill-Bereġ li għadha kif kienet 
oriġinarjament mibnija fis-seklu sittax. Wara t-tluq tal-Kavallieri u l-wasla tal-Ingliżi 
f'Malta fil-bidu tas-seklu dsatax, l-Auberge d'Aragon intużat għal skopijiet ta' 
amministrazzjoni militari. Madwar in-nofs tal-istess seklu, portiku ta' stil Doriku ġie 
miżjud mal-bini tal-Berġa sabiex isebbaħ il-faċċata sempliċi tagħha. Mat-tluq tal-Ingliżi 
wara l-Indipendenza ta' Malta fl-1964, il-bini serva bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru 
sal-1972. Minn dakinhar 'l hawn, il-Berġa bdiet tintuża minn diversi ministeri tal-gvern.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,000

2014



Is-Summit bejn Bush-Gorbachev f’Malta 

2015

Pġ. 10

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb u l-fidda li 
jfakkru l-laqgħa li kienet saret f'Malta f'Diċembru 1989 bejn il-President tal-Istati Uniti 
George H. W. Bush u l-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev. Il-muniti ħarġu 
taħt l-Europa Programme bit-tema ‘Il-Waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid’ u għandhom 
il-marka tal-logo Europa Star.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi lill-President tal-Istati Uniti u lill-mexxej tal-Unjoni 
Sovjetika jieħdu b'idejn xulxin, simbolu tal-ispirtu ġdid ta' ħbiberija u kooperazzjoni bejn 
iż-żewġ superpotenzi. Il-Malta Summit effettivament wassal għat-tmiem tal-Gwerra 
Bierda u, iktar tard, għall-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Il-faċċata ta' quddiem 
tal-muniti turi l-istemma araldika ta' Malta.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,500



Papa Ġwanni Pawlu II

2015

Pġ. 11

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb li tfakkar 
lill-Papa Ġwanni Pawlu II, fl-għaxar anniversarju mill-mewt tiegħu.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2015. 
Il-faċċata ta' wara tal-munita turi xbieha tal-Papa Ġwanni Pawlu II.

Karol Josef Wojtyla twieled fit-18 ta' Mejju 1920 f'Wadowice, il-Polonja. Huwa kien 
l-iżgħar mit-tliet ulied ta' Karol Wojtyla u Emilia Kaczorowska. Kien ordnat qassis fl-1 ta' 
Novembru 1946, inħatar Arċisqof ta' Krakovja fl-1964 u Kardinal f'Ġunju 1967. 
Il-Kardinal Wojtyla kien elett Papa fis-16 ta' Ottubru 1978. Matul il-Pontifikat tiegħu, 
Ġwanni Pawlu II għamel 104 vjaġġi appostoliċi internazzjonali, ibbeatifika 1,338 
persuna u kkanonizza 482 qaddis. Il-Papa Ġwanni Pawlu II miet fit-2 ta' April 2005, u 
ġie ddikjarat qaddis mill-Papa Franġisku fis-27 ta' April 2014. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €5
Dijametru 11mm
Piż Gross 0.5g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 5,000



Auberge de Bavière

2015

Pġ. 12

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ żewġ muniti numiżmatiċi, waħda tad-deheb u 
oħra tal-fidda, li juru l-Auberge de Bavière. Din kienet il-ħames u l-aħħar waħda 
mis-serje ta' muniti numiżmatiċi maħruġa mill-Bank dwar il-bereġ tal-Kavallieri 
tal-Ordni ta' San Ġwann.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena tal-ħruġ, 
2015. Fuq in-naħa ta' wara tal-munita tidher il-faċċata tal-Auberge de Bavière.

Palazzo Carnerio, illum magħruf bħala l-Auberge de Bavière, inbena fl-1696 
mill-kavallier Portugiż Gaspare Carnerio. Il-palazz kien iddisinjat minn Carlo Gimach. 
Palazzo Carnerio nxtara għall-użu tal-Langue Anglo-Bavarjana, li ġiet imwaqqfa 
fl-1782 fi żmien il-Gran Mastru De Rohan. Matul l-Ewwel Gwerra Dinjija, l-Auberge de 
Bavière kienet ittrasformata fi sptar. Aktar tard intużat bħala skola, u llum tospita 
d-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €10
Dijametru 14mm
Piż Gross 1.25g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 1,000



One-third farthing

2015

Pġ. 13

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb li 
tirrappreżenta l-one-third farthing.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2015. 
Il-faċċata ta' wara tal-munita turi rappreżentazzjoni tal-ewwel disinn tal-one-third 
farthing użata f'Malta bejn l-1827 u l-1860. Il-munita turi l-figura ta' Brittanja 
bilqiegħda u bil-foxxna f'idha.

Bl-introduzzjoni tal-muniti Ingliżi f'Malta fl-1825, inħasset il-ħtieġa li jkun hemm 
munita ekwivalenti għall-grano, li kienet l-iżgħar denominazzjoni użata fi żmien 
l-Ordni ta' San Ġwann. L-ewwel one-third farthing inħadmet għall-użu f'Malta fi Frar 
tal-1827 fir-Royal Mint tal-Ingilterra. Din il-munita, li kienet magħrufa lokalment bħala 
l-ħabba, ma baqgħetx tinħadem wara l-1913 u jidher li kienet ħarġet miċ-ċirkolazzjoni 
sas-snin tletin. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €5
Dijametru 11mm
Piż Gross 0.5g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000



Is-seklu għoxrin modern 'Dangerous Sport' - 
Antonio Sciortino

2016

Pġ. 14

Fl-2016, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb u l-fidda li 
jfakkru l-arti ta' Antonio Sciortino. Il-muniti ser huma maħruġa taħt l-Europa 
Programme bit-tema ‘is-seklu għoxrin modern’ u għandhom il-marka tal-logo Europa 
Star.

Il-faċċata ta' quddiem tal-muniti turi l-wiċċ ġdid tal-muniti tal-Europa Programme li 
jinkludi l-istemma araldika ta' Malta. In-naħa ta' wara tal-muniti turi rappreżentazzjoni 
tal-iskultura ta' Antonio Sciortino bl-isem ta' 'Dangerous Sport', li l-artist ipproduċa 
fl-1937.

Sciortino jista' jitqies bħala l-aqwa artist Malti ta' fama internazzjonali. Qatta' l-biċċa 
l-kbira tal-ħajja tax-xogħol tiegħu f'Ruma fejn ipproduċa numru kbir ta' xogħlijiet inkluż 
'Dangerous Sport'. L-interess ta' Sciortino li jaqbad il-movimenti hu evidenti f'dan 
ix-xogħol ta' arti, li wera l-istil hekk simboliku tax-xogħlijiet progressivi tal-artist.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,000



Patakka

Fl-2016, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tad-deheb li 
tirrappreżenta l-munita erba' tari tar-ram, magħrufa bħala ‘patakka’.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2016. In-naħa 
ta' wara tal-munita turi rappreżentazzjoni tal-’patakka’ maħruġa mill-Gran Mastru Jean 
de Valette u s-Salib ta' Malta.

Fl-1566, il-Gran Mastru Jean de Valette beda l-bini tal-Belt Valletta. Hekk kif naqsu 
l-fondi tal-Ordni minħabba l-Assedju l-Kbir tal-1565, il-Gran Mastru rrikorra 
għall-istampar ta' eluf ta' muniti fiduċjarji tar-ram sabiex ipatti għan-nuqqas fil-muniti 
tad-deheb u l-fidda. L-eluf ta' rġiel jaħdmu fuq il-bini tal-Belt Valletta kienu jingħataw 
is-salarji tagħhom ta' kull ġimgħa f'ram. Il-munita erba' tari tar-ram, li f'Malta kienet 
magħrufa bħala l-’patakka’, kienet fiċ-ċirkolazzjoni flimkien mal-muniti tal-fidda Maltin u 
Sqallin. Din il-parità saret żbilanċjata wara l-1636 minħabba l-istampar ta' ammont 
eċċessiv ta' muniti tar-ram. Il-’patakka’ u l-muniti l-oħra tar-ram tal-Ordni baqgħu 
jintużaw f'Malta matul l-ewwel snin tat-tmexxija Ingliża. Il-’patakka’ ma baqgħetx valuta 
legali fil-25 ta' April 1828.

2016

Pġ. 15

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €5
Dijametru 11mm
Piż Gross 0.5g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,500



Il-Konservatorju fil-Ġonna Botaniċi tal-Argotti

2017

Pġ. 16

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb u l-fidda li juru 
l-Konservatorju mibni fil-Ġonna Botaniċi tal-Argotti. Il-muniti huma maħruġa taħt 
l-Europa Programme bit-tema 'Żmien il-Ħadid u l-Ħġieġ', u għandhom il-marka tal-logo 
Europa Star.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-istemma araldika ta' Malta u l-logo tal-Europa Star. 
In-naħa ta' wara tal-muniti turi l-Konservatorju fil-Ġonna Botaniċi tal-Argotti. 

Din l-istruttura tal-ħadid u l-ħġieġ, li kienet iddisinjata mill-arkitett Andrea Vassallo, 
kienet xi ħaġa innovativa għal Malta. Il-konservatorju kien struttura estetikament 
sabiħa, iżda l-manutenzjoni tiegħu kienet tiswa ħafna, tant li fl-1931 il-Gvern iddeċieda 
li jħottu.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,000



Il-Magħmudija ta' Kristu

Pġ. 17

Fl-2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb 
u l-fidda li juru 'Il-Magħmudija ta' Kristu', grupp ta' statwi maħduma 
minn Giuseppe Mazzuoli (1644-1725). Il-muniti nħarġu taħt l-Europa 
Programme bit-tema ‘Barokk u Rokokò’ u għandhom il-marka tal-logo 
Europa Star.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-istemma araldika ta' Malta u 
l-logo tal-Europa Star. In-naħa ta' wara tal-muniti turi 'Il-Magħmudija 
ta' Kristu', skultura monumentali tal-irħam abjad maħduma f'Ruma 
minn Giuseppe Mazzuoli u li tpoġġiet fl-apsidi tal-Kon-Katidral ta' San 
Ġwann, ġewwa l-Belt Valletta, fl-1703. 

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 500

2018



Il-Ħamsin Anniversarju tal-Bank Ċentrali ta' 
Malta

2018

Pġ. 18

Fis-17 ta' April 2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta ċċelebra l-ħamsin anniversarju tiegħu. 
Sabiex ifakkar dan l-avveniment importanti, il-Bank ħareġ muniti numiżmatiċi 
tad-deheb u l-fidda. 

In-naħa ta' quddiem tal-muniti turi l-istemma araldika ta' Malta flimkien 
mad-denominazzjoni tal-muniti. Fuq in-naħa ta' wara tal-munita hemm 
rappreżentazzjoni tal-faċċata ta' Binja Laparelli, il-binja l-ġdida tal-Bank li tinsab f'St 
James's Counterguard ġewwa l-Belt Valletta. Il-muniti juru wkoll il-logo tal-ħamsin 
anniversarju ddisinjat minn Michael Grech u Daniel Galea mill-MCAST Arts and Design 
Institute. Partijiet mill-munita tal-fidda ġew miksija bid-deheb. Din hi l-ewwel darba li 
teknika bħal din ġiet użata fuq muniti numiżmatiċi Maltin.

It-twaqqif ta' bank ċentrali għal Malta kien wieħed mir-rakkomandazzjonijiet li saru 
mill-grupp ta' esperti tan-Nazzjonijiet Uniti f'Jannar 1964. Ftit tax-xhur wara, fil-21 ta' 
Settembru 1964, Malta kisbet l-indipendenza mill-Gran Brittanja. Fl-1967, abbozz ta' 
leġiżlazzjoni għat-twaqqif tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta tmexxa mill-parlament 
u għadda f'Novembru tal-istess sena. Il-Bank Ċentrali ta' Malta ġie stabbilit formalment 
fis-17 ta' April 1968 bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €100
Dijametru 26mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.999
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 50



Pġ. 19

Melita - muniti tad-deheb (bullion) għas-sena 

2018

Fit-30 ta' Novembru 2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta, f'kollaborazzjoni 
mal-Lombard Bank plc, ħareġ tliet muniti tad-deheb (bullion). Il-muniti, li huma 
valuta legali f'Malta, ħarġu fi tliet piżijiet u denominazzjonijiet differenti. 

Il-muniti juru l-figura ta' Melita fuq in-naħa ta' wara u l-emblema ta' Malta fuq 
in-naħa ta' quddiem. Il-muniti huma maħdumin f'0.999 deheb (24 karat) minn 
PAMP S.A. Mint fl-Iżvizzera u jikklassifikaw fost l-aktar muniti puri uffiċjali 
tad-deheb (bullion) disponibbli madwar id-dinja.

Il-figura ta' Melita li tidher fuq il-muniti hija ispirata minn dik maħluqa mill-artist 
Edward Caruana Dingli għal sett ta' bolol postali li kienu ħarġu ftit wara li Malta 
ngħatat tmexxija awtonoma fl-1921. Melita hija figura femminili allegorika, li 
tissimbolizza lil Malta, liebsa elmu u korazza klassiċi, bit-tmun f'idejha - 
allużjoni għall-fatt li fl-1921, bil-kostituzzjoni l-ġdida għal tmexxija awtonoma, 
Malta kienet meqjusa li qed tieħu l-kontroll tad-destin tagħha.

Il-muniti ser jinħadmu skont id-domanda. Għalhekk, in-numru totali ta' muniti 
maħduma jista' jvarja minn sena għal sena. Madankollu, bl-eċċezzjoni 
tas-sena tal-ħruġ murija fuq in-naħa ta' quddiem tal-munita, huwa maħsub li 
d-disinn jibqa' l-istess kull sena.

Il-muniti huma ċċertifikati u ppreżentati individwalment f'kard issiġillata. Kull 
munita ser ikollha profil uniku li jista' jiġi vverifikat permezz ta' VERISCAN, 
sistema innovattiva ta' sigurtà tal-PAMP li tawtentika d-deheb (bullion). 
L-iskannjar, bl-użu ta' applikazzjoni fuq smartphone, jawtentika l-munita.

Tip Deheb BU Deheb Proof Deheb Proof
Denominazzjoni Lm100 Lm100 Lm100
Dijametru 25mm 25mm 25mm
Piż Gross 17g 17g 17g
Finezza 0.916 0.916 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason Noel Galea Bason Noel Galea Bason
Zekka Malta Mint Royal Mint, UK Royal Mint, UK
Stampar 5,000 2,500 2,500



Gran Carracca Sant’Anna tal-Ordni ta’ San Ġwann

2019

Pġ. 20

Fl-2019, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb u l-fidda li juru 
l-Gran Carracca Sant'Anna tal-Ordni ta' San Ġwann. Il-muniti nħarġu taħt l-Europa 
Programme bit-tema ‘Rinaxximent’ u għandhom il-marka tal-logo Europa Star.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-istemma araldika ta' Malta u l-logo tal-Europa Star. 
In-naħa ta' wara tal-muniti turi l-Gran Carracca Sant'Anna, bastiment tal-gwerra 
magħruf għall-kobor u l-potenza notevoli tan-nar tiegħu.

Il-karrakka kienet waħda mid-disinji tal-bastimenti l-iktar influwenti tar-Rinaxximent. 
Il-karrakki setgħu jservu kemm bħala bastimenti tal-merkanzija u kif ukoll tal-gwerra 
minħabba li kienu mibnijin b'mod robust u kienu jikkombinaw il-veloċità 
mal-manuvrabbiltà. Il-karrakka Sant'Anna tal-Ordni ta' San Ġwann ġiet varata 
f'Diċembru 1522, bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien li l-Kavallieri tilfu Rodi. Dan 
il-bastiment, l-għaxqa tal-flotta tal-Ordni, ġarr lill-Gran Mastru Philippe Villiers de L'Isle 
Adam lejn Malta fl-1530. Dan l-avveniment immarka l-bidu tas-soġġorn twil tal-Ordni 
fuq il-gżira u l-bidu ta' epoka ġdida fl-istorja ta' Malta.

Tip Deheb proof 
Denominazzjoni €50
Dijametru 21mm
Piż Gross 6.5g
Finezza 0.916
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 400


