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Pġ 1

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

2010

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. Dak 
iż-żmien, din il-Berġa kienet 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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 28.28mm
Piż Gross 15g
Finezza 0.925
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Mint UK
Stampar 12,500



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. 

Type Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Royal Dutch Mint
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 10,000



Pġ 3

Europa Programme 2012 with the theme 
'European Artists' – 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).

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



Pġ 4

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

2013

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

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. 
Fl-1921 Dun Karm kiteb il-versi tal-Innu Malti, bl-ewwel vers tiegħu mnaqqax 
fid-disinn tal-munita. 



Gran Mastru Emmanuel Pinto

2013

Pġ 5

Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda sabiex 
jitfakkar il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann, Emmanuel Pinto. Il-faċċata 
tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2013. Il-faċċata ta' wara turi 
xbieha ta' bust tal-Gran Mastru Pinto b'mappa tal-gżejjer Maltin fl-isfond, filwaqt li 
l-istemma araldika tiegħu b'kuruna rjali fuqha huma mogħtija prominenza.

Pinto kien elett Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta fl-1741. Matul it-32 
sena tar-renju tiegħu, hu kkommissjona għadd kbir ta' xogħlijiet pubbliċi, inklużi 
l-imħażen fil-Port il-Kbir, id-Dwana u tlestiet il-Berġa ta' Kastilja. 

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61
Piż Gross 20.00g
Finezza 0.925
Disinjatur Luc Luycx
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 2,000



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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 33mm
Piż Gross 18.75g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 5,000



Pġ 7

Sir Paul Boffa

2013

Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda sabiex 
jitfakkar Sir Paul Boffa, l-ewwel Prim Ministru wara l-gwerra.
Il-faċċata tal-munita turi l-emblema nazzjonali ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2013.
Il-faċċata ta' wara turi xbieha ta' bust ta' Sir Paul Boffa. Sir Paul Boffa, li kien tabib, 
serva bħala Prim Ministru ta' Malta mill-4 ta' Novembru 1947 sas-26 ta' Settembru 
1950.

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



 

SMOM, Rome

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

2014

Pġ 8

Type
Gold

19

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.

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



 

SMOM, Rome

Il-100 Sena Anniversarju 
mill-Ewwel Gwerra Dinjija

2014

Type
Gold

19

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda u 
oħra tar-ram isfar li jfakkru l-mitt anniversarju mill-bidu tal-Ewwel Gwerra 
Dinjija.

Fuq quddiem tal-muniti tidher l-emblema ta' Malta flimkien mas-sena 
tal-ħruġ, 2014.

Il-faċċata ta' wara turi infermiera li qiegħda tikkura suldat ferut. Dan ifakkar 
l-irwol umanitarju li kellha Malta matul l-Ewwel Gwerra Dinjija b'27 sptar u 
kampijiet ta' konvalexxenza, fejn eluf ta' midruba fil-gwerra ġew ikkurati. 
Il-faċċata ta' wara tal-munita turi wkoll suldat u peprina ħamra li hija 
s-simbolu li jqanqal it-tifkira tas-suldati kollha li mietu fil-gwerra. Din hija 
l-ewwel darba li ntuża l-kulur fuq munita Maltija.  

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 37mm
Piż Gross 22.85g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 5,000

Pġ 9



Fl-2013, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita numiżmatika tal-fidda sabiex 
jitfakkar il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann, Emmanuel Pinto. Il-faċċata 
tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 2013. Il-faċċata ta' wara turi 
xbieha ta' bust tal-Gran Mastru Pinto b'mappa tal-gżejjer Maltin fl-isfond, filwaqt li 
l-istemma araldika tiegħu b'kuruna rjali fuqha huma mogħtija prominenza.

Pinto kien elett Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta fl-1741. Matul it-32 
sena tar-renju tiegħu, hu kkommissjona għadd kbir ta' xogħlijiet pubbliċi, inklużi 
l-imħażen fil-Port il-Kbir, id-Dwana u tlestiet il-Berġa ta' Kastilja. 

2,000

 

SMOM, Rome

Pġ 10

Type
Gold

19

Auberge d'Aragon

2014

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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 33mm
Piż Gross 18.75g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 2,500



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.  

 

SMOM, Rome

Il-50 Anniversarju mill-Indipendenza ta’ Malta

Type
Gold

19

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita tal-fidda li tfakkar il-ħamsin anniversarju 
mill-Indipendenza ta' Malta.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-emblema tal-Università tal-Imdina, li kienet kunsill 
amministrattiv imwaqqaf fl-Imdina stess fiż-żminijiet medjevali. Din kienet forma ta' gvern 
awtonomu mogħti lill-Maltin mill-Viċirè ta' Sqallija fis-seklu ħmistax. L-emblema bajda u 
ħamra, li hi riprodotta bil-kulur fuq il-munita, tirrappreżenta l-għeruq storiċi tal-identità 
nazzjonali ta' Malta.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Indipendenti, Dr Ġorġ Borg 
Olivier, ixejjer id-dokumenti tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza li ġew ippreżentati lilu 
mid-Duka ta' Edinburgh waqt ċerimonja pubblika li saret fil-Furjana fil-21 ta' Settembru 
1964, l-ewwel ġurnata ta' Malta bħala stat indipendenti mill-Gran Brittanja. Il-munita ġiet 
iddisinjata u mnaqqxa minn Noel Galea Bason. 

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

Pġ 11

2014



 

SMOM, Rome

L-40 Anniversarju mir-Repubblika ta’ Malta

Pġ 12

Type
Gold

19

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġt munita tal-fidda li tfakkar l-erbgħin 
anniversarju minn meta Malta saret repubblika.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-istemma araldika ta' Malta bil-kulur.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi l-ewwel President ta' Malta Sir Anthony Mamo 
bil-Prim Ministru Duminku Mintoff maġenbu. Il-President Mamo jidher jaqra 
messaġġ lill-pubbliku fi Pjazza San Ġorġ, ġewwa l-Belt Valletta, biex tiċċelebra 
l-proklamazzjoni ta' Malta bħala Repubblika fit-13 ta' Diċembru 1974. Il-munita 
ġiet iddisinjata u mnaqqxa minn Noel Galea Bason.

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

2014



 

SMOM, Rome

L-400 Anniversarju tal-Akkwedott
 ta’ Wignacourt

Type
Gold

19

Fl-2015, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġt munita tal-fidda li tfakkar l-erba' 
mitt anniversarju mill-inawgurazzjoni tal-Akkwedott ta' Wignacourt.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi aspetti mill-Akkwedott, jiġifieri l-arkata ta' 
Wignacourt, li kienet tinsab fi Fleur-de-Lys, u l-għajn ta' Wignacourt li tinsab 
fil-Furjana. Dawn huma inkwadrati f'motif li jfakkar l-arkati li għadhom jeżistu 
tal-akkwedott.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita tinkludi xbieha tal-Gran Mastru Alof 
Wignacourt li ffinanzja parti sostanzjali mill-ispiża għall-bini tal-akkwedott, li 
kien iwassal ilma frisk mir-Rabat għall-Belt Valletta. L-akkwedott kien 
wieħed mill-ikbar proġetti ta' utilità pubblika li saru mill-Kavallieri tal-Ordni ta' 
San Ġwann u kien inawgurat fil-21 ta' April 1615. 

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 37mm
Piż Gross 22.85g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 2,500

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.

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.

Pġ 13

2015



 

SMOM, Rome

Bush-Gorbachev Malta Summit

2015

Pġ 14

Type
Gold

19

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 nħarġu 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 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



 

SMOM, Rome

Auberge de Bavière

2015

Type
Gold

19

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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 33mm
Piż Gross 18.75g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Belgian Mint
Stampar 2,500

Pġ 15



 

SMOM, Rome

L-450 Anniversarju mill-Assedju l-Kbir

2015

Pġ 16

Type
Gold

19

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 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 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

Fl-2014, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita tal-fidda li tfakkar il-ħamsin anniversarju 
mill-Indipendenza ta' Malta.

Il-faċċata ta' quddiem tal-munita turi l-emblema tal-Università tal-Imdina, li kienet kunsill 
amministrattiv imwaqqaf fl-Imdina stess fiż-żminijiet medjevali. Din kienet forma ta' gvern 
awtonomu mogħti lill-Maltin mill-Viċirè ta' Sqallija fis-seklu ħmistax. L-emblema bajda u 
ħamra, li hi riprodotta bil-kulur fuq il-munita, tirrappreżenta l-għeruq storiċi tal-identità 
nazzjonali ta' Malta.

Il-faċċata ta' wara tal-munita turi l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Indipendenti, Dr Ġorġ Borg 
Olivier, ixejjer id-dokumenti tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza li ġew ippreżentati lilu 
mid-Duka ta' Edinburgh waqt ċerimonja pubblika li saret fil-Furjana fil-21 ta' Settembru 
1964, l-ewwel ġurnata ta' Malta bħala stat indipendenti mill-Gran Brittanja. Il-munita ġiet 
iddisinjata u mnaqqxa minn Noel Galea Bason. 



 

SMOM, Rome

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

2016

Type
Gold

19

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 jinħarġu 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' 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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finesse 0.925
Designer Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 3,000

Pġ 17



Pġ 18

Fl-2016, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita tal-fidda li tfakkar l-erba' mija u ħamsin 
anniversarju mit-twaqqif tal-belt kapitali ta' Malta, il-Belt Valletta.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-istemma araldika ta' Malta bid-data 2016. In-naħa ta' 
wara tal-munita turi lill-arkitett Francesco Laparelli u l-assistent tiegħu Gerolamo Cassar 
jikkonsultaw mal-Gran Mastru Jean de La Valette dwar il-bini tal-belt Valletta.

Kien ilu ppjanat għal żmien twil li tinbena belt ġdida ffortifikata fuq l-għoljiet tal-peniżola 
Sceberras. Iżda kien biss wara l-Assedju l-Kbir tal-1565 li l-Ordni ta' San Ġwann, bl-appoġġ 
tal-Papa u r-Re ta' Spanja, ikkommettiet ruħha sew għal dan il-proġett. Il-belt il-ġdida ġiet 
iddisinjata minn Francesco Laparelli, l-arkitett tal-Papa, u l-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet 
mill-Gran Mastru Jean de Valette fit-28 ta' Marzu 1566. Ingħatat l-isem Valletta f'ġieħ il-Gran 
Mastru. Fl-1571, l-Ordni mmexxija mill-Gran Mastru Pietro del Monte, ittrasferixxiet l-kwartieri 
tagħha mill-Birgu għall-Belt Valletta. Minn dakinhar serviet bħala l-belt kapitali ta' Malta. 
Bil-fortifikazzjonijiet impressjonanti u l-binjiet u l-monumenti eċċellenti tagħha, il-Belt Valletta 
ġiet iddikjarata bħala sit ta' wirt dinji mill-UNESCO fl-1980.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finesse 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 3,000

 

L-450 anniversarju mit-twaqqif tal-Belt Valletta

2016

Gold

1



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
Finesse 0.925
Designer Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000

 

Il-100 Anniversarju mit-twelid ta' Dom Mintoff

2016

Pġ 19



 

SMOM, Rome

Il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew 
tal-Unjoni Ewropea

2017

Pġ 20

Gold

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost ħareġ 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 hu ppreżentat 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



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 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 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.

 

SMOM, Rome

Il-Konservatorju fil-Ġonna Botaniċi tal-Argotti

2017

Type
Gold

19

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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 3,000

Pġ 21



 

SMOM, Rome

Il-Konvoj ta’ Santa Marija u l-Għoti tal-George Cross

2017

Pġ 22

Type
Gold

19

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 13-il bastiment 
tal-merkanzija u t-tanker Ohio, skortat minn 44 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-75 sena mill-Operation Pedestal.

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 2,000



 

SMOM, Rome

19

Is-70 Anniversarju tal-Għoti tad-Dritt tal-Vot 
lin-Nisa

2017

Gold

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ munita tal-fidda li tfakkar is-70 
anniversarju minn meta daħlet fis-seħħ il-kostituzzjoni tal-1947, li tat id-dritt 
tal-vot universali lil kull min kellu aktar minn 21 sena. Din kienet l-ewwel 
darba li n-nisa Maltin ingħataw id-dritt li jivvutaw – dritt li użaw l-ewwel darba 
bejn il-25 u s-27 ta' Ottubru 1947.

In-naħa ta' quddiem tal-munita turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ 
2017. In-naħa ta' wara tal-munita turi id qed titfa' vot ġo kaxxa tal-voti. 
Fl-isfond tidher kitba mill-Kostituzzjoni tal-1947 li tispeċifika li kull min 
għandu aktar minn 21 sena huwa eliġibbli biex jivvota. 

Kien hemm diskussjonijiet sħan dwar l-għoti tad-dritt tal-vot lin-nisa, kif ukoll 
dwar id-dritt li jikkontestaw f'elezzjoni għal kariga pubblika. Evidenza ta' dan 
huwa l-fatt li l-Assemblea Nazzjonali, li twaqqfet biex tfassal abbozz 
tal-kostituzzjoni, bdiet il-ħidma tagħha fl-20 ta' Jannar 1945 mingħajr ebda 
rappreżentanti nisa. Xahrejn wara, il-Women of Malta Association fl-aħħar 
tħalliet tidħol fl-Assemblea b'żewġ rappreżentanti, Josephine Burns Debono 
u Hélène Buhagiar.

In-nisa Maltin ivvutaw l-ewwel darba fl-elezzjonijiet ta' bejn il-25 u s-27 ta' 
Ottubru 1947. Minn 140,703 votant eliġibbli, 54% kienu nisa. Minn 76,745 
votanti nisa rreġistrati, ivvutaw 54,565. Miż-żewġ nisa kandidati, waħda – 
Agatha Barbara (1923-2002) – ġiet eletta. Hi kkontestat b'suċċess għaxar 
elezzjonijiet konsekuttivi, ġiet appontata ħames darbiet bħala ministru 
tal-kabinett, u kienet l-ewwel mara Maltija li saret President tar-Repubblika 
fl-1982. It-triq lejn ugwaljanza sħiħa u effettiva għan-nisa u l-irġiel ma waqfitx 
mal-ksib tad-dritt tal-vot tal-1947. Il-proċess għadu wieħed kontinwu.

Tip Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,500

Pġ 23



 

SMOM, Rome

Il-Magħmudija ta' Kristu

2018

Pġ 24

Type
Gold

19

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 u li 
tpoġġiet fl-apsidi tal-Kon-Katidral ta' San Ġwann, ġewwa l-Belt 
Valletta, fl-1703. 

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

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.



 

SMOM, Rome

Il-50 Anniversarju 
tal-Bank Ċentrali ta' Malta

2018

Type
Gold

19

Fis-17 ta' April 2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta ċċelebra l-50 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 
fil-Counterguard ta' San Ġakbu ġewwa l-Belt Valletta. Il-muniti juru wkoll il-logo tal-50 
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 Fidda Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.2g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar  2,500

Pġ 25

Fl-2017, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-MaltaPost ħareġ 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 hu ppreżentat f'kaxxa attraenti u huwa limitat għal 500 
sett.



2018

 

SMOM, Rome

Il-Belt Valletta l-Kapitali Ewropea tal-Kultura 

Pġ 26

Type
Gold

19

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, qasmet it-titlu tal-2018 mal-belt Olandiża 
Leeuwarden-Friesland.

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

Tip Silver Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.6mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000



 

SMOM, Rome

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

2019

Type
Gold

19

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

Pġ 27



 

SMOM, Rome

Il-100 Sena mill-Irvellijiet tas-Sette Giugno

2019

Pġ 28

Type
Gold

19

L-avvenimenti tas-7 ta’ Ġunju 1919, seħħew f’kuntest kolonjali fi sfond ta’ 
sofferenzi ekonomiċi, qgħad kbir u domanda popolari għal tmexxija 
awtonoma. Erba’ dimostranti tilfu ħajjithom u ħafna ndarbu.

Il-munita għandha valur nominali ta’ €10. Hi maħduma f’0.925 fidda, tiżen 
28.28 gramma u għandha dijametru ta’ 38.61 millimetru. Il-munita ġiet 
iddisinjata u mnaqqxa minn Noel Galea Bason, u l-istampar tagħha hu 
limitat għal 1,500, inklużi l-muniti li huma parti mill-prodott konġunt.

Il-munita, maħduma fir-Royal Dutch Mint, turi l-emblema ta’ Malta u s-sena 
tal-ħruġ, 2019, fuq in-naħa ta’ quddiem. Fuq in-naħa ta’ wara tal-munita 
hemm rappreżentazzjoni ta’ kunflitt bejn folla u grupp ta’ suldati armati

Tip Silver Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjatur Noel Galea Bason
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 1,500



2019

Sabiex tfakkar il-250 anniversarju mit-twaqqif tagħha fl-1769, l-Università ta' Malta ngħaqdet 
mal-Bank Ċentrali ta' Malta sabiex toħroġ żewġ muniti kommemorattivi.

L-edizzjoni limitata ta' munita tal-fidda (valur nominali ta' €10), magħmula minn 925 fidda, qiegħda 
tinbiegħ għal €60, filwaqt li l-edizzjoni limitata tal-munita ram-nikil (valur nominali ta' €5), magħmula 
minn 75% ram u 25% nikil, qiegħda tinbiegħ għal €25.

Il-muniti juru l-arma ċeremonjali tal-Università ta' Malta inkluża l-iskrizzjoni Latina "Ut Fructificemus 
Deo", kif ukoll il-perjodu li qiegħed jiġi mfakkar, filwaqt li n-naħa ta' wara turi l-istemma araldika 
tar-Repubblika ta' Malta.

Tip Fidda
Denominazzjoni €10
Diametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Disinjatur UOM & CBM
Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 350

Il-50 Anniversarju tal-Forzi Armati ta' Malta



 

Il-150 Anniversarju 
tal-Kanal ta' Suez

2019

Il-Kanal ta’ Suez sar bil-ħila umana flimkien mal-inġinerija tas-seklu dsatax. 
Kien formalment inawgurat fis-17 ta’ Novembru 1869, wara perjodu fit-tul ta’ 
żviluppi fl-ideat u ħafna tibdil fiċ-ċirkostanzi. 

L-istampar tagħha limitat għal 2,000 munita biss. Kull munita għandha valur 
nominali ta’ €10. Il-muniti għandhom dijametru ta' 38.61 millimetru u jiżnu 
28.28 gramma, u kienu maħduma mir-Royal Dutch Mint f’0.925 fidda.

In-naħa ta’ wara tal-munita tal-fidda, iddisinjata u mnaqqxa minn Matyas 
Houf, turi vapuri li jaħdmu bil-fwar għaddejjin mill-Kanal ta’ Suez. In-naħa ta’ 
quddiem tal-munita, li turi l-istemma araldika tar-Repubblika ta’ Malta, ġiet 
iddisinjata minn Noel Galea Bason.

Tip Silver Proof
Denominazzjoni €10
Dijametru 38.61mm
Piż Gross 28.28g
Finezza 0.925
Disinjaturi Wara: Matyas Houf

Quddiem:  Noel Galea 
Bason

Zekka Royal Dutch Mint
Stampar 2,000

Pġ 29


