




Vous êtes à
Dar As-Sikkah !



D’abord 
je vous présente 
le processus de 

fabrication des billets 
de banque !





2
Impression en relief
Impression sensible au toucher, 
au niveau du portrait, de la raison 
sociale et de la valeur faciale.

3

Fil de sécurité
Fil intégré dans le papier visible par 
transparence pour toutes les coupures. 
Pour celles de 100 dh et 200 dh, il 
est aussi visible partiellement sans 
transparence. Il  comporte un texte en 
micro-impression.

1 Image cachée
Chiffre de la valeur du billet, lorsqu’on 
observe sous lumière rasante.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Voici les 
astuces pour 

reconnaître un vrai 
billet !



4 Filigrane
Image incorporée dans le papier, 
visible  par transparence.

5
Effet de transvision
dessin imprimé incomplet sur les 
deux faces. Lorsqu’on regarde le billet 
par transparence, les deux parties se 
complètent de manière parfaite. 

Motif changeant de couleur
Sur les billets de 100 dh et 200 dh, 
le motif en pentagone change de 
couleurs si on incline le billet.
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Savez-
vous comment on 

fabrique des pièces 
de monnaie ?





A Dar As-
Sikkah, on produit 

également les 
documents sécurisés 

!





Savez-vous 
que Dar As-Sikkah se 

charge également 
de la gestion de la 

circulation fiduciaire ?











ما هي وظيفة عناصر األمان داخل ورقة نقدية ؟
حيلولة دون تزويرها

الرفع من جاذبيتها

كيف نتعرف على ورقة نقدية سليمة ؟
عن طريق عناصر األمان

ما هي عناصر األمان ألتي ميكن مشاهدتها بالعني املجردة ؟
العالمة املائية

شريط األمان
النصوص املصغرة

من أجل التأكد من العالمة املائية, يجب
مشاهدة الورقة النقدية باجتاه الضوء

من أجل التأكد من العنصر البارز من الطباعة,يجب 
  ملس الورقة النقدية

من أجل التأكد من شريط األمان, يجب
مشاهدة الورقة النقدية فوق طاولة

 
 من أجل التأكد من العنصر متغير اللون,يجب

 إمالة الورقة النقدية حسب زاوية الرؤية
 

كيف ميكن التأكد من طباعة بارزة ؟
مالمسة العنصر البارز على مستوى الطباعة

رتب بالتسلسل من 1 إلى 4 مراحل تصنيع قطعة نقدية
 تصميم

نقش
سك

األعمال التتميمية

من أجل احلفاظ على األوراق النقدية, يجب وضعها
داخل محفظة النقود

 ما هي العناصر التي تستعملها دار السكة كي متكن فاقدي البصر
من التعرف على األوراق النقدية

العناصر البارزة
حجم الورقة

 العالمات اخلاصة

جعل تزويرها أمرًا صعبًا



من أجل التأكد من شريط األمان, يجب
مشاهدة الورقة النقدية باجتاه الضوء

 ملس الورقة النقدية
 إمالة الورقة النقدية

مشاهدة الورقة النقدية فوق طاولة
 

من أجل التأكد من العنصر متغير اللون,يجب
مشاهدة الورقة النقدية باجتاه الضوء

 ملس الورقة النقدية
 إمالة الورقة النقدية حسب زاوية الرؤية

مشاهدة الورقة النقدية فوق طاولة
 

كيف ميكن التأكد من طباعة بارزة ؟
النظر جيدا إلى هذه الطباعة

التأكد من سالستها
مالمسة العنصر البارز على مستوى الطباعة

مشاهدتها باجتاه الضوء

رتب بالتسلسل من 1 إلى 4 مراحل تصنيع قطعة نقدية
نقش             سك                 تصميم                     األعمال التتميمية

من أجل احلفاظ على األوراق النقدية, يجب وضعها
في اجليب

داخل محفظة النقود

 ما هي العناصر التي تستعملها دار السكة كي متكن فاقدي البصر
من التعرف على األوراق النقدية

العناصر البارزة
حجم الورقة

العالمات اخلاصة
 أخرى
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ضع عالمة  أمام اجلواب الصحيح
عدة أجوبة صحيحة ممكنة

 
ما هي وظيفة عناصر األمن داخل ورقة نقدية ؟

احليلولة دون تزويرها
الرفع من جاذبيتها

إرسالها إلى الشرطة
ضمان مصداقيتها

كيف نتعرف على ورقة نقدية سليمة ؟
بواسطة ألوانها

بواسطة تسميتها
عن طريق عناصر األمان

بواسطة قيمتها

ما هي عناصر األمن ألتي ميكن مشاهدتها بالعني املجردة ؟
العالمة املائية

الطباعة بواسطة األشعة فوق البنفسجية
شريط األمان

النصوص املصغرة

من أجل التأكد من العالمة املائية, يجب
مشاهدة الورقة النقدية باجتاه الضوء

 ملس الورقة النقدية
 إمالة الورقة النقدية

مشاهدة الورقة النقدية فوق طاولة

من أجل التأكد من العنصر البارز من الطباعة,يجب
مشاهدة الورقة النقدية باجتاه الضوء

 ملس الورقة النقدية
 إمالة الورقة النقدية

 مشاهدة الورقة النقدية فوق طاولة

:

:

جعل تزويرها أمرًا صعبًا



التزام يومي
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حتسني جودة املياه

تعد مراقبة و حتسني جودة املياه هاجسا رئيسيا 
هذه  تعمل  حيث  السكة،  لدار  بالنسبة  دائما  و 
األخيرة على معاجلة مياه الصرف الصحي و املياه 

الصناعية قبل التخلص منها.
 

تتوفر دار السكة على خمس محطات ملعاجلة 
الفضالت السائلة و التي تعمل وفق املعايير 

املتداولة.

تدبير النفايات الصلبة

الصلبة  النفايات  تدبير  عملية  حتديث  أجل  من 
مجال  في  مغاربة  بخبراء  السكة  دار  تستعني 
من  التخلص  من  ميكنها  مما  النفايات،  معاجلة 

هذه النفايات بطريقة فعالة و إيكولوجية متكنها

من معاجلة 100 طن سنويا من هذا النوع 
من النفايات.

اقتصاد املوارد الطبيعية

تعتبر حماية البيئة إحدى االنشغاالت 
الرئيسية لدار السكة لذا وفرت إمكانات و 
أدوات تقنية مهمة من أجل مساهمة أمثل 

في احلفاظ على البيئة.

يأتي احلفاظ على املوارد الطبيعية ضمن أولويات 
دار السكة أيضا، و ذلك عبر تتبع يومي لترشيد 

استهالك املياه و الطاقة.

اليكة على ترشيد أمثل  تعمل  دار 
كما  اخلضراء.  املساحات  لسقي 

بحنفيات  حاليا  مجهزة  أنها 
ضاغطة ومصابيح اقتصادية.

استعمال مواد إيكولوجية

في  خاصة  املستدامة،  التنمية  مجال  في 
البيئة ، تعمل دار السكة على  مجال حماية 
سلسلة  ضمن  النضيفة  التقنيات  اقتناء 
تصنيعها و استبدال املواد املضرة بالبيئة بأخرى 

إيكولوجية.

و من أجل تتويج مجهوداتها في 
هذا املجال تستعد دار السكة 
اجلودة  شهادة  على  للحصول 
سنة  أفق  في   14001 إيزو 

  .2011
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فرز األوراق النقدية
للفرز  الوطني  املركز  داخل  العملية  هذه  تتم 
األوراق  فرز  يجري  حيث  السكة،  لدار  التابع 
آالت  بواسطة  السوق  في  الرائجة  البنكية 
أوتوماتيكية، قصد التأكد من سالمتها و جودتها. 
تعد  لم  التي  األوراق  بعد ذلك من  التخلص  يتم 
فتتم  السليمة  األوراق  أما  لالستعمال  صاحلة 

إعادتها للسوق مع األوراق اجلديدة. 

هل
تعلم أن دار السكة

تتكلف أيضا بتسيير الرواج
االئتماني؟

التموين بالعملة
من  الوطني  الطلب  تلبية  على  السكة  دار  تعمل 
األوراق النقدية و القطع النقدية و ذلك عبر تتبع 
بجميع  املتوفر  النقدي  للمخزون  منتظم  و  دقيق 

فروع ووكاالت بنك املغرب.

مدرعة  شاحنات  أسطول  على  السكة  دار  تتوفر 
إلى  الوقت املناسب  إيصالها في  و  األموال  لنقل 
هذه  تقوم  كما  املغرب،  بنك  شبابيك  مختلف 
يتم  التي  البنكية  األوراق  بإرجاع  الشاحنات 
املغرب  بنك  بشبابيك  الزبناء  طرف  من  إيداعها 
األوراق  إعادة  و  فرزها  أجل  من  السكة  دار  إلى 

الصاحلة لالستعمال للتداول.

مراكز الفرز اخلاصة
مراكز  على  الرقيب  دور  أيضا  السكة  دار  متارس 
خضوع  ضرورة  على  حترص  إذ  اخلاصة،  الفرز 
األوراق البنكية املفرزة من طرف هذه املراكز إلى 
نفس معايير اجلودة و سالمة التلفيف املوضوعة 

من طرف بنك املغرب. 



شروط  أساسية داخل دار السكة
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متر عملية إنتاج األوراق النقدية ، القطع النقدية و والوثائق املؤمنة بدار السكة في ظروف أمنية 
حركة  و  املوقع  سالمة  يهم  متكامل  و  صارم  أمني  مخطط  وفق  العملية  هذه  متر  حيث  عالية 

العاملني و مراقبة املواد.

مشددة  أمنية  حراسة  السكة  دار  موقع  يعرف 
تابعة  عناصر  بفضل  خارجيا  ساعة:   24 طيلة 
األمن  مصلحة  بفضل  داخليا  و  امللكي  للدرك 

الداخلي التابعة لبنك املغرب.
منظومة  بواسطة  األمنية  اإلجراءات  تتعزز  و  هذا 
الرصد  و  للمراقبة  كاميرات  و  متطورة  إلكترونية 

من أجل حماية املوقع و أماكن اإلنتاج.

تعتبر مسألة تطوير اجلودة هاجسا مستمرا داخل 
دار السكة و ذلك بدءا بتحديد اخلصائص التقنية 
للمواد ثم استقبال املواد األولية و سحب األوراق 

املستعملة.

تتوفر دار السكة على مختبر ذو جتهيزات عالية 
مراقبة  بواسطته  ميكن  حديثة  تكنولوجيا  وفق 
كما  األولية  للمواد  كيميائية  الفيزيو  اخلصائص 

حتددها شروط دفاتر التحمالت.

ختضع عملية اإلنتاج داخل دار السكة إلى مراقبة 
آلية  أو  يدوية  طرق  عبر  ذلك  و  للجودة  منتظمة 
بواسطة أجهزة يتم وضعها داخل اآلالت لتفي بهذا 

الغرض.

اإلنتاج،إلى  سلسة  نهاية  في  املنتوجات  ختضع 
مراقبة صارمة ترمي للتأكد من سالمتها، و عليه، 
وحدها املنتوجات التي حتترم املعايير اجلاري بها 
العمل تطرح للتداول في السوق أو تسلم للزبون.

عند  صارمة  مراقبة  إلى  األولية  املواد  ختضع 
وصولها إلى دار السكة.

بعد ذلك ختضع األوراق و املنتوجات إلى مراقبة 
من  للتأكد  ذلك  و  إنتاج  عملية  كل  بعد  أخرى 
التحكم في مسلسل حتويل  القيم، وكذا  سالمة 

املواد األولية.
كما أن كل تدخل إلجراء تعديالت على هذه القيم 
الذين  املراقبة  مصاحل  مسؤولي  حضور  في  يتم 

يعاينون جميع مراحل اإلنتاج.
بعد ذلك توضع القيم في قاعات محصنة يتطلب 
مصاحل  ميثلون  أشخاص  عدة  تدخل  ولوجها 

مختلفة داخل دار السكة.



الوثائق املؤمنة
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 يبدأ تصميم الوثائق اِملؤمنة بإجناز تصميم وفق متطلبات الزبون. و  بعد املوافقة عليه، تنطلق
عملية التصنيع للحصول على وثيقة مؤمنة وفق املتطلبات

اآلالت  نوعية  الوثائق، ختتلف  حسب طبيعة 
التتميمية األعمال  إجناز  في  املستعملة 

(آلة الطي ، آلة ثقب....).
صارمة  مراقبة   شروط  وفق  التعبئة  تتم 

حسب شروط الزبون.

السكة من أجل النقدية تستعمل كذلك من طرف دار  لألوراق  الطباعة املؤمنة   نفس عمليات 
إنتاج الوثائق املؤمنة: أوفسيت – الطباعة احلفرية – الطباعة الترقيمية

تنتج
دار السكة أيضا وثائق

مؤمنة !



يتم سك القطع النقدية بواسطة كابسات نقدية  (Schuler) تصل قدرتها اإلنتاجية إلى 700 
قطعة في الدقيقة.

شكل على  النقدية  القطع  جتمع  السك،   بعد 
ذلك و  بالستيكية  أكياس  في  معبئة   لفائف 
 بواسطة خط أوتوماتيكي. بعد ذلك توضع القطع
متهيدا مغلقة  صناديق  في  املعبأة   النقدية 

لشحنها حنو مختلف وكاالت بنك املغرب

3

4

9

.



حتديد إلى  نقدية  قطعة  تصميم   يستدعي 
العناصر اآلتية

 املوضوع و املنحوتات في وجهي القطعة 
النقدية؛

مقاييس و وزن القطعة النقدية؛ 
 طبيعة املركب املعدني؛

شكل املقطع اجلانبي

2
1

8

..

.
:

هل تعرفون كيف
 نصنع القطع النقدية؟

 متر صناعة أدوات السك بعدة مراحل، من مرحلة
تبدأ النقود.  كبس  مرحلة  إلى  النموذج   إنتاج 
أولية كقاعدة  الفنان  يعده  الذي  األولي   بالرسم 
 للعمل ليتم بعدها تطبيق النموذج على عجني ثم

على اجلبص

 انطالقا من هذه العناصر السالفة الذكر و بتكامل
إجناز يتم  احلاسوب  بواسطة  منجز  تصور   مع 
 منوذج أصلي بواسطة آلة خاصة يتم تكييفه  بعد

 ذلك ليصبح جاهزا للسك
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5

الرسم التطابقي
على يتواجد  تام  غير  رسم  عن   عبارة 
مشاهدته تتم  النقدية  الورقة   وجهي 
النظر عند  متاما  متطابق  بشكل   كامال 

.على الورقة باجتاه الضوء

.

6

عنصر متغير اللون
 بالنسبة للورقتني من فئة 100 درهم
العنصر لون   يتغير  درهم   200  و 
الورقة إمالة  عند  األضالع   اخلماسي 

.النقدية

.

العالمة املائية
داجل مدمجة  امللك  جاللة   صورة 
الورقة، ترى عند توجيه الورقة للضوء



1
الصورة الكامنة

 رقم القيمة املالية لورقة نقدية، ميكن
رؤيتها عند توجيه الورقة للضوء

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6

شريط األمان
 هو  شريط شفاف  مدمج داخل الورق
شفافا مشاهدته  ميكن    النقدية، 
 داخل جميع األوراق النقدية أما األوراق
 من فئة 100 و 200 درهم حيث ميكن
مصحوبا يكون  و  جزئيا   مشاهدته 

بكتابة مصغرة

3

.

إليكم كيفية التعرف
 على ورقة نقدية

 سليمة !

2
.

الطباعة البارزة
باللمس عليها  التعرف  ميكن   طباعة 
صاحب صورة  مستوى  على   خاصة 
 اجلاللة، بنك املغرب، والقيمة باألرقام

وباحلروف
.



 تتم عمليات الطباعة على أوراق تظم مابني 35 أو
 40 ورقة نقدية حسب النوع. ختضع هذه األوراق
 إلى مراقبة صارمة للجودة من أجل اكتشاف أية
تطرح السليمة  األوراق  وحدها  محتملة.   عيوب 

للتداول

4

3

5

.

.

.
.

األوراق صناعة  في  خاص   ورق  استعمال   يتم 
ألياف على  الورق  هذا  تركيبة  تعتمد   ،  النقدية 
و عالية  جودة  مينحه  مما   %100 بنسبة   قطنية 

مقاومة كبرى ضد التلف

عالية في مقاومة  ذو  ورقا  السكة  دار   تستعمل 
صناعة األوراق النقدية من فئة 20 و 50 درهما

 أما احلبر املستعمل في الطباعة فهو أيضا حبر من
ائتمانيا يستعمل حصريا  نوع خاص يسمى حبرا 
 لطباعة األوراق النقدية. إنه حبر ذو درجة عالية
الورقة يجعل  بشكل  الورق  مع  االندماج   من 
لو مت غسلها و  بخصائصها حتى    النقدية حتتفظ 

داخل آلة غسيل



بالبحث  جديدة  نقدية  ورقة  إنتاج  عملية  تبدأ 
عن موضوع محدد، يليها بعد ذلك إجناز تصميم 
كما  التقنية.  املعايير  من  ملجموعة  يستجيب 
بالورقة  اخلاصة  األمن  عناصر  حتديد  يتم 
هذه  في  التقنية  املكونات  باقي  و  النقدية 

املرحلة.

بعني  تؤخذ  التي  العناصر  أهم  يلي،  ما  في 
االعتبار أثناء تصميم ورقة نقدية :

اجلانب اجلمالي؛
مقاومة التزوير؛

قبولها من طرف العموم؛
القدرة على املقاومة؛

العموم خاصة  التعرف عليها من طرف  سهولة 
ضعاف البصر؛

إمكانية معاجلتها عبر اآلالت األوتوماتيكية؛
ترجمتها لعناصر الهوية الوطنية.

األوراق طبع  أثناء  إستعمالها  يتم  عمليات   ثالث 
النقدية

 الطباعة بنظام أوفسيت إلعطاء الورقة النقدية
خلفية تصويرية؛

 الطباعة احلفرية التي متكن من إضافة نقوش
بارزة تستشعر بامللمس؛

 الطباعة الترقيمية لترقيم كل ورقة نقدية
على حدی
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:

 فيما يلي، أهم العناصر التي تؤخذ بعني االعتبار
أثناء تصميم ورقة نقدية

 بداية أقدم لكم
 مراحل تصنيع األوراق

النقدية !



عرفت دار السكة جتديدا كليا ملجمعها الصناعي 
سنة 1997 و ذلك من أجل عصرنتها و حتديثها.   

باقتناء  السكة  دار  قامت  ذلك  بعد  سنوات   4
سلسلة أوتوماتيكية لصنع جوازات السفر.

القطع  تصنيع  لظروف  أمثل  تطور  أجل  من  و 
خط  بوضع  السكة  دار  مديرية  قامت  النقدية 

إنتاج آلي يؤمن هذه العملية.

3

املغرب  لبنك  تابعة  مديرية  هي  السكة  دار 
وصناعة  االئتمانية،  النقود  بإصدار  مكلفة 
الوثائق  كذا  و  النقدية  القطع  البنكية،  األوراق 
تقوم  خاص  نوع  من  مطبعة  إنها  املؤمنة. 

بإصدار جميع النقود املتداولة باملغرب.

امللك احلسن  اجلاللة  له صاحب  املغفور  دشن 
الثاني دار السكة يوم 4 رجب 1407 املوافق 5 
مارس 1987 مبوقع آمن ميتد على مساحة 20 

هكتار قرب غابة معمورة.

تنتج دار السكة سنويا أوراقا بنكية، قطعا نقدية و وثائق مؤمنة .  

واألعمال  التلفيف  لعمليتي  أمثل  تطور  أجل  ومن 
دار  قامت  النقدية،  بالقطع  املتعلقة  التتميمية 

السكة بوضع خط إنتاج آلي يؤمن هذه العملية.

سنة  كليا  جتديدا  النقود  سك  مكابح  عرفت 
1997 وذلك من أجل عصرنتها وحتديثها. 



كيف نتعرف على ورقة نقدية مراحل إنتاج األوراق النقديةتقدمي دار السكة
مراحل إنتاج الوثائق املؤمنةمراحل إنتاج القطع النقدية

 املراقبة و السالمة
تسيير الرواج اإلئتماني

حماية البيئة
مسابقة
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