
 

 

 

 

         

 
 9172جوان  71 في ،تونس                          

 
 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينمذك  

 9112لسنة  11 ددـع
 

 

البنك المركزي  أورو من قبل 911و  أورو  711من فئتي   داولطرح أوراق نقدية جديدة للت     :   الموضوع

 .األوروبي

*** 
 

   9172 ماي 28  من تاريخ بدايةرح للتداول ط األوروبي البنك المركزينعلمكم أن  

" أوروبا الجديدة لسلة سالمن  أورو 911 و أورو 711 تيفئمن  ةجديد  ةنقدياقا ورأ

EUROPE -"  ة ة من األساطير اإلغريقيةوهو اسم الشخصية المستمد     .والذي أطلق على القار 

رة لتدعيم سالم بعالمات أمان تانيالنقد تانالورقاتان هتتمي ز   ةحديثة ومتطو 

ئيسية واأللوان السائدة افس تم  الحفاظ على ن وقد وحمايتها من التزييفاألوراق  ور الر  لص 

أورو من   911و   أورو 711فئتي من  تينورقمقارنة بالوالمواصفات الفن ية األخرى بشكل عام 

اإلضافات بعض إدراج و اداألبعإجراء تغيير في مع ) السلسلة األولى( السلسلة السابقة 

 بسهولة.رصدها التعديالت التي يمكن و

  

ياتأهم    الي:كالت  هي  تينقديالن   هاتين الورقتين  خاص 

 

I) ة بكل  ورق  :ةـالمواصفات الخاص 

 

 ون السائد ـالل ادــاألبع الفئـــة 

 خضرأ مم 11× مم    771 أورو   111

 أصفر مم 11 ×  مم  735 أورو    911

 

II)  للورقتينوأهم  عالمات األمان اصفات المشتركة المو : 

 : هــالوج
الصورة الرئيسية للورقة  وجزء من " أوروبا " لـصورة على تحتوي  : العالمة المائية (7

 .والقيمة االسمية للورقة باألرقام 

كي يظهر في شككل :  الهولوغرام (9 يوجكد فكي الجهكة اليمنكى لوجكر الورقكة  و شكري   فض 

 العناصر التالية: على ا ويحتويبالتوازي مع عرضه
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ر )€( عملككة األورو رمككز   - بككالحجم الصككغير وعنككد إمالككة الورقككة   ا عديككد المككرات مكككر 

تصككبأ أكثككر و القيمككة االسككمية للورقككة باألرقككام تنجككذح حككولو رمككوزالتتحككره هككذ  

 ؛  وضوحا في الضوء المباشر

 لورقككة مككن خككالل الضككوءو عنككد مشككاهدة ا" أوروبككا " لـككـصككورة تحتككوي علككى نافككـذة    -

. عنككد إمالككة الوجككر والقفككا مككن خـككـاللوتظهككر الصككورة  تصككبأ النافككذة شككفافة المباشككر

وحولككر خطككوط وأشكككال بككسلوان قككو  قككزح فككي  €"رمككز عملككة األورو"الورقككة يظهككر 

 في القفا ؛ بذات األلواناالسمية للورقة باألرقام الوجر بينما تظهر القيمة 

فكي  تتحكره أشككال ظهكرتعنكد إمالكة الورقكة و بالحجم الصغير الرئيسية للورقةالصورة   -

 ؛قزحبسلوان قو   من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى متعاكسين مسارين

 . "€" عملة األورورمز   -

دي (5 فكي الكركن األسكفل علكى اليسكار وعنكد الالمع لفئكة الورقكة  يوجد الرقم :الرقم الزمر 

ه بصككريا مككن أعلككى إلككى  أسككفل  حككدا الككرقم  بريقككا مككن ايإمالككة الورقككة  لضككوء المتحككر 

دي إلكى األزرق الكداكن وومن أسكفل إلكى أعلكى      كمكا يتغي كر لونكر مكن األخضكر الزمكر 

ر )€( عملة األورو رمز يظهر داخلر     .بالحجم الصغير ا عديد المرات مكر 

ة بضعاف البصر (7 اليمنكى  الحافكةخطكوط صكغيرة طبعكل علكى مسكتوى  :عالمات خاص 

للورقة بالطباعة البارزة يمكن تحس سكها باألصكابع. إلكى جانكه هكذ  الخطكوط  واليسرى

ككورة الرئيسككية للورقككة والحككروف  الحجككم الكبيككر بالطباعككة  ذات واألرقككامطبعككل الص 

 البارزة.

عنكد عكر   الورقكة  للضكوء و: يظهر خي  األمان في شكل شري  داككن  خي  األمان (3

بككاللون األبككيض وبككالحجم  للفئككةوالقيمككة  االسككمية   )€(رمككز األورو  يظهككرالمباشككر  

 الصغير.

عموديككا علككى  "البنككك المركككزي األوروبككينكك   "مككن األحككرف األولككى كتابككة تظهككر  (6

سككمية لككدول االتحككاد األوروبككي أنككوا  اليسككار حسككه عشككرة   لغويككة تغطككي اللغككات الر 

 ."9172" متبوعة بسنة اإلصدار

 إضكافة أورو" بكاألحرف الالتينيكة واإلغريقيكة على يمين الرقم الزمردي  توجد كلمكة " (1

    إلى األحرف السيريلية وذلك منذ انضمام بلغاريا إلى االتحاد األوروبي. 

 : اــالقف
 في الركن األعلى على اليسار.€"  طباعة رمز عملة األورو" (7

: مطبو  أفقيا في أعلى الجهة اليمنى باللون األسود العدد التسلسلي والرتبي  للورقة (9

يتكون من حرفين وعشرة أرقام في اتجا  اليمين وعموديا في أسفل الورقة  قريبا و

ويتكون من   أورو 911أورو واللون البني لفئة 711باللون األخضر لفئة إلى الوس  

 الستة األرقام األخيرة للعدد الرتبي الموجود على اليمين.

ورو" بككاألحرف الالتينيككة توجككد كلمككة "أاالسككمية للورقككة باألرقككام القيمككة يمككين   علككى (5

 واإلغريقية والسيريلية. 

   "- EUROPE" أوروبككا تتضككمن خريطككة أوروبككا الموجككودة فككي السلسككلة الجديككدة   (7

 .إلى االتحاد األوروبيجزيرتي مالطة وقبرص بعد انضمامهما 
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            (III ة عند عرضها لألشعأورو  911أورو  و  111من فئتي  النقديةاألوراق تفاعل

 فوق البنفسجية:
 

 إلى األشعة فوق البنفسجية تظهر العالمات التالية:الورقتين النقديتين عند عر     

 بثالثة ألوان مختلفة،كل واحدة منها  تشع  تظهر وشعيرات متناثرة  -

 النجكوم والكدائرات الصكغيرة وككذلكاألوروبي  تحاداالداخل علم الموجودة النجوم  -

 األصفر،  الورقة تشع باللونفرقة في وجر الكبيرة وبعض المساحات المت

بعض المساحات المتفرقة في وس  قفا الورقة و مساحة في شكل ربع دائرة   -

  ،باللون األخضر األخرى تشع  

 األحمر،شري  في قفا الورقة بالتوازي مع عرضها يشع باللون  -

شكع  بكاللون ي  علكى اليمكينللورقة المطبو   أفقيكا فكي القفكا  العدد التسلسلي والرتبي -

 األحمر. 

 

ف على الخاصيات الفنيـويمكن للبنوه والوسطاء المقب            ة وعناصر ـولين مزيد التعر 

سمي   : بنك المركزي األوروبيللاألمان علــى موقع الـواح الر 

«https://www.ecb.europa.eu»   

 

من السلسلة الجديدة ين النقديتهاتين الورقتين ر يتم  تداول أن  وتجدر اإلشارة إلى هـذا 

من  من نفس الفئةجنه مع األوراق النقدية المتداولة حالي ا  جنبا إلى "- EUROPE" أوروبا 

ابقة    .السلسلة الس 

 

 

 المدير العـام للخزينة العامة                                                                   
 ،والفروع

 

       عبد العزيز بن سعيد

 


