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Midalja ta' Jean de La Valette

2012

Jean Parisot de La Valette twieled fl-1494 u ngħaqad mal-Ordni ta' San 
Ġwann ta' Ġerusalemm meta kellu għoxrin sena. Huwa ngħaqad 
mal-Ordni bħala Kavallier tal-Langue ta' Provence u ġie pproklamat Gran 
Mastru fil-21 ta' Awwissu 1557. Fit-18 ta' Mejju 1565, 138 ġifen taħt 
il-kmand ta' Pialì Pasha, b'armata ta' 40,000 raġel ikkmandati minn 
Mustapha Pasha, dehru 'l barra mix-xtut Maltin. Dan kien il-bidu 
tal-Assedju l-Kbir tal-1565. Kważi erba' xhur wara, fit-8 ta' Settembru, 
l-armata Torka tilfet u telqet minn dawn ix-xtut. Il-Gran Mastru eroj miet 
fil-21 ta' Awwissu 1568. Kien midfun fil-Knisja tal-Vittorja fejn hemm 
l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta, il-belt kapitali ta' Malta, li tpoġġiet fl-1566 
minn La Valette nnifsu.

Tip Similor
Denominazzjoni n/a
Dijametru 37.25mm
Piż Gross 21.8g
Finezza n/a
Disinjatur Luc Luycx
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 10,000
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2014

Il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost flimkien ħarġu prodott li 
jikkonsisti f'munita numiżmatika tal-fidda u bolla tal-fidda, b'tifkira 
tal-50 anniversarju mill-Indipendenza ta' Malta. Dan il-prodott 
jirrappreżenta wkoll il-bidu ta' relazzjoni ta' ħidma bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet fil-promozzjoni u l-bejgħ tal-muniti numiżmatiċi u 
kommemorattivi tal-Bank. 

50 Anniversarju mill-Indipendenza ta' 
Malta (Munita u Bolla tal-Fidda)



L-450 Anniversarju mill-Assedju l-Kbir

Pġ. 3

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-Heritage Malta nedew prodott numiżmatiku konġunt li 
jikkommemora l-450 anniversarju mill-Assedju l-Kbir tal-1565. Dan il-prodott konġunt jikkonsisti 
f'munita tal-fidda maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta u folja tal-fidda maħruġa minn Heritage Malta.

Il-munita turi l-monument tal-bronż tal-1927, maħdum minn Antonio Sciortino b'tifkira għal dawk li 
mietu waqt l-Assedju l-Kbir tal-1565. Il-folja tal-fidda turi l-Gran Mastru Jean de La Valette kif impitter 
minn Matteo Perez d'Aleccio.

L-Assedju l-Kbir ta' Malta huwa avveniment storiku u epiku. Ir-reżistenza erojka mill-Kavallieri u 
l-Maltin, taħt it-tmexxija tal-Gran Mastru Jean de La Valette, kisbet l-ammirazzjoni tal-Ewropa.

Il-prodott konġunt hu ppakkjat f'kaxxa attraenti u huwa limitat għal 1,565 sett, li jirrifletti s-sena 
tal-Assedju l-Kbir.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 5,000

2015
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 Il-100 Anniversarju mit-twelid 
ta' Dom Mintoff

Fl-2016, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost nedew prodott numiżmatiku 
konġunt li jfakkar il-mitt anniversarju mit-twelid tal eks Prim Ministru ta' Malta, 
Dom Mintoff. Il-prodott huwa sett li jikkonsisti f'munita tal-fidda u replika ta' bolla 
stampata fuq fuljetta tal-fidda.

Il-munita, maħduma fir-Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta' Malta u s-sena 
tal-ħruġ 2016 fuq in-naħa ta' quddiem, filwaqt li fuq in-naħa ta' wara hemm 
xbieha ta' Dom Mintoff. Ir-replika ta' bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda ġiet 
prodotta wkoll għall-MaltaPost mir-Royal Dutch Mint, u turi l-bolla postali ta' €3 
bi xbieha ta' Dom Mintoff. 

Dan il-prodott konġunt hu disponibbli f'kaxxa attraenti u huwa limitat għal 500 
sett.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000

2016



 Il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill 
Ewropew tal-Unjoni Ewropea
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Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost ħarġu prodott numiżmatiku konġunt li 
jfakkar l-ewwel Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-prodott huwa sett 
li jikkonsisti f'munita tal-fidda u replika ta' bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda.

Il-munita, maħduma fir-Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 
2017 fuq in-naħa ta' quddiem, u l-logo uffiċjali għall-Presidenza Maltija tal-Kunsill 
għall-Unjoni Ewropea fuq in-naħa ta' wara. Ir-replika ta' bolla stampata fuq fuljetta 
tal-fidda ġiet prodotta għall-MaltaPost mir-Royal Dutch Mint ukoll u turi l-bolla postali 
ta' €3.59, waħda mill-bolol postali maħruġa għall-okkażjoni tal-Presidenza Maltija 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Dan il-prodott konġunt ser ikun f'kaxxa attraenti u huwa limitat għal 500 sett.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,500

2017



2017

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost ħarġu prodott numiżmatiku konġunt 
sabiex ifakkru l-ħamsa u sebgħin sena mill-għoti tal-George Cross lil Malta f'April 1942, 
u l-wasla tal-konvoj providenzjali msejjaħ 'Pedestal' f'Awwissu 1942. Il-prodott 
jikkonsisti f'munita tal-fidda u replika ta' bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda.
Kampanja kiefra ta' bbumbardjar mill-qawwiet tal-Assi laħqet il-quċċata tagħha matul 
ix-xhur ta' Marzu u April 1942. Matul ix-xahar ta' April biss, kienu twaqqgħu 7,000 
tunnellata ta' bombi fuq Malta. Id-difiża erojka tal-gżira kontra ostakli insuperabbli 
wasslet lir-Re Ġorġ VI biex jagħti l-George Cross lil Malta "sabiex jonora n-nies 
qalbiena tagħha".
F'dak iż-żmien, Malta kienet kważi iżolata kompletament u l-isforzi erojċi u ta' spiża 
kbira sabiex Malta jaslulha l-provvisti ma rnexxewx. F'Lulju 1942 ġie deċiż li jitlaq 
konvoj skortat sew minn Ġibiltà. Il-konvoj, imsejjaħ Pedestal, kien jikkonsisti minn 
tlettax-il bastiment tal-merkanzija u t-tanker Ohio, skortat minn erbgħa u erbgħin 
bastiment tal-gwerra, inklużi żewġ battleships u tliet aircraft carriers. Erba' bastimenti 
biss tal-merkanzija rnexxielhom jaslu Malta. Imbagħad fil-15 ta' Awwissu 1942, il-festa 
tal-Assunzjoni ta' Santa Marija, it-tanker Ohio li kien ġarrab ħsarat kbar, daħal fil-Port 
il-Kbir b'diffikultà kbira, irmunkat minn żewġ destroyers. Għalkemm l-Operation 
Pedestal, magħrufa lokalment bħala l-konvoj ta' Santa Marija, ma ggarantietx 
salvazzjoni għal żmien twil, ġabet biżżejjed provvisti sabiex jiġu sostnuti d-difiżi ta' 
Malta u b'hekk ma ċċedix.
Il-munita, maħduma fir-Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 
2017 fuq in-naħa ta' quddiem. Fuq in-naħa ta' wara, il-munita turi t-tanker Ohio flimkien 
ma' destroyer tar-Royal Navy fl-isfond. Dan jagħti ġieħ lis-sagrifiċċju erojku li sar 
mir-Royal Navy u l-Merchant Navy sabiex Malta jibqa' jkollha l-provvisti matul it-Tieni 
Gwerra Dinjija. Il-munita turi wkoll il-George Cross - simbolu tanġibbli li jonora u jfakkar 
għal dejjem il-qlubija tal-Maltin fl-agħar żminijiet li għaddiet minnhom il-gżira matul 
il-gwerra. 
Ir-replika ta' bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda ġiet ukoll prodotta għall-MaltaPost 
mir-Royal Dutch Mint u turi l-bolla postali ta' €3.00, waħda mill-bolol postali maħruġa 
għall-okkażjoni tal-ħamsa u sebgħin sena mill-Operation Pedestal.
Dan il-prodott konġunt hu ppreżentat f'kaxxa attraenti u limitat għal 500 sett.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000

Il-Konvoj ta’ Santa Marija u l-Għoti 
tal-George Cross
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SMOM, Rome
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Type
Gold

19

Tip Brilliant Uncirculated (BU)
Denominazzjoni n/a
Dijametru(mm) 41mm
Piż Gross 31g
Finezza n/a
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 800

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ midalja kommemorattiva li tfakkar aktar minn mitt sena 
ta' avjazzjoni marittima f'Malta. Din il-midalja ħarġet fl-istess żmien tal-Como to Malta Seaplanes 
Rally, li saret bejn is-6 u s-7 ta' Ottubru 2017.

Din il-kompetizzjoni ta' ajruplani tal-baħar, issa fit-tieni edizzjoni tagħha, hi organizzata 
mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ajruplani tal-Baħar f'kollaborazzjoni mal-Aero Club ta' Como, 
fit-Tramuntana tal-Italja. Din il-kompetizzjoni tqanqal memorji tal-isfidi għal titjir fuq distanzi twal 
meħuda fl-aħjar żmien tat-titjir tal-ajruplani tal-baħar fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin.

Fit-13 ta' Frar 1915, il-Kaptan Cecil Kilner għamel l-ewwel titjira rreġistrata minn Malta fuq 
l-ajruplan tal-baħar Short Admiralty Type 135 li kien qed jinġarr mill-HMS Ark Royal, dak iż-żmien 
ittrakkat fil-Port il-Kbir. Dan l-avveniment jidher fuq in-naħa ta' quddiem tal-midalja bħala 
ċelebrazzjoni tar-rabtiet storiċi ta' Malta mal-avjazzjoni marittima. In-naħa ta' wara tal-midalja turi 
l-istemma araldika tal-Bank Ċentrali ta' Malta, flimkien mas-sena tal-ħruġ 2017.

2017

Midalja tal-Avjazzjoni 
MarittimaMidalja tal-Avjazzjoni 



Il-Belt Valletta l-Kapitali Ewropea 
tal-Kultura għall-2018
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Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Diameter 38.61mm
Gross Weight 28.28g
Finesse 0.925
Designer Noel Galea Bason
Mint Royal Dutch Mint
Mintage 2,000

2018

Fl-2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost ħarġu prodott numiżmatiku konġunt li jikkonsisti 
f'munita tal-fidda u replika ta' bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda sabiex ifakkru l-Belt Valletta bħala 
l-Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2018.

Il-munita, maħduma fir-Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2018 fuq 
in-naħa ta' quddiem. Fuq in-naħa ta' wara tal-munita tidher personifikazzjoni tal-Belt Valletta, belt 
iffortifikata, irrappreżentata bħala mara liebsa l-korazza. Ir-replika ta' bolla stampata fuq fuljetta 
tal-fidda ġiet ukoll prodotta għall-MaltaPost mir-Royal Dutch Mint u turi waħda mill-bolol postali ta' 
€0.26 maħruġa għall-okkażjoni tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2018.

Il-programm tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura huwa inizjattiva tal-Unjoni Ewropea li tfittex li taċċenna 
r-rikkezza u d-diversità tal-kulturi Ewropej u tippromwovi sens ta' identità komuni bejn iċ-ċittadini 
Ewropej. Minbarra l-prestiġju, dan it-titlu hu opportunità eċċellenti sabiex l-ibliet jiġu riġenerati, 
jgħollu l-profil internazzjonali tagħhom filwaqt li, permezz tal-kultura, jissebbħu għall-abitanti 
tagħhom u jippromwovu t-turiżmu. Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura żżomm it-titlu għal sena. Il-Belt 
Valletta, il-belt kapitali ta' Malta, qiegħda taqsam it-titlu tal-2018 mal-belt Olandiża 
Leeuwarden-Friesland.

Dan il-prodott konġunt hu ppreżentat f'kaxxa attraenti u limitat għal 500 sett.



Type

 

100 sena anniversarju mit-tmiem tal-Ewwel 
Gwerra Dinjija - Ħarġa numiżmatika u filatelika

2018

Pġ. 10

Fil-11 ta' Novembru 2018, il-MaltaPost, f'kollaborazzjoni mal-Bank Ċentrali ta' Malta, nedew ħarġa numiżmatika u filatelika li 
tikkonsisti f'munita tar-ram isfar u bolla postali li jfakkru l-mitt sena mill-Armistizju li ġab fi tmiemha l-Ewwel Gwerra Dinjija. Fil-11 
ta' Novembru 1918, l-alleati u l-Ġermanja ffirmaw armistizju li wassal għat-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-gwerra swiet il-ħajja 
ta' iktar minn sittax-il miljun persuna u ħalliet impatt qawwi fuq l-iżvolġiment  tal-istorja dinjija.

Il-muniti tar-ram isfar, li ġew iddisinjati minn Noel Galea Bason, kienu maħduma f'verżjoni għaċ-ċirkolazzjoni fir-Royal Belgian 
Mint. In-naħa ta' wara tal-munita turi infermiera li qiegħda tikkura suldat ferut. Dan ifakkar l-irwol umanitarju ewlieni ta' Malta bħala 
'L-Infermiera tal-Mediterran' matul l-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-figura ta' suldat u peprina huma simboli li jqanqlu tifkira u jagħtu ġieħ 
lill-ħafna nies tas-servizz, inklużi madwar sitt mitt Malti, li mietu waqt il-kunflitt. Matul il-gwerra, Malta kellha sebgħa u għoxrin sptar 
u kampijiet konvalexxenti, fejn aktar minn 130,000 midruba ġew ikkurati. In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta.

Il-bolla postali turi l-bastiment Rewa, li kien iservi bħala sptar, fil-Port il-Kbir. Dan il-bastiment ġie mgħerreq minn sottomarin 
Ġermaniż fl-4 ta' Jannar 1918, fi triqtu minn Malta għar-Renju Unit. Il-munita u l-bolla huma ppreżentati flimkien f'cover postali 
ddisinjat għall-okkażjoni li fuqu ser ikun hemm timbru speċjali tal-ewwel ġurnata tal-ħruġ. L-istampar ta' dan il-prodott hu limitat 
għal 2,500.

——


