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 8112سبتمبر  10في ،تونس            
 

 

 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينكمذ

  2018لسنة  24عـدد 
 

 

 الوطني بنكصادرة عن ال فرنك 200 فئة من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة   : الموضوع

   .(BANQUE  NATIONALE  SUISSE)السويسري                   

 
*** 
 

  وت 22خ ـبدايممة مممن تاريمم للتممداول المموطني السويسممري طممرحالبنممك   نعلمكممأ   ّ   

 ممن السلسملة اليديمدة الرابعاإلصدار وهي  فرنك 811ورقة نقدية جديدة من فئة  8112

 لألوراق النقدية السويسرية.( التاسعةالسلسلة )

عالممات  مما  يدي مة لتمدعيأ سمالمت ا بتصمميأ جديمد وة يمهمه  الورقمة النقد تتميّز    

 .من التزييف ويمايت ا

 اليديدة:ورقة النقدية المواصفات هه   يلي  هأّ وفي ما    

 

 .البني :اللون الرئيسي -

 .مأ x 151مأ  01:  األبعاد -

 الوجــــه -

صورة األولى : ةـه الورقــلوج صورتا  رئيسيتا  تميزا  التصميأ اليديد (1

يد تظ ر صورة وال انية منتصف الورقة على اليمين  في  لكرة األرضيةا

ترمز إلى  وفي منتصف الورقة على اليسار وتوجد  بشكل بارز ثالثة  صابع

 عنصر في امتد يالتي المكانية بعاد األإشارة إلى في ال الثة اإليداثيات  محاور

  .في الكو  "  المادة  "

في  سفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة   (2

ط العلأ السويسري على اليسار واللّها  األرضية على اليمين وخطوط محي

 يظ را  بصفة شفافة عند اإلمساك بالورقة في اتّيا  الضوء.

في منتصف الورقة على اليمين توجد صورة للكرة األرضية متأللئة وعند  (3

و  متحّرك الل  خضر إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين يظ ر داخل ا قوس

ضية عند اإلمساك بالورقة وإمالت ا إلى بصريا بينما يتغير لو  الكرة األر

 الوراء.
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 " والنّص الهي يحمل اسأ البنك بالطباعة البارزة.811والرقأ " اليدطباعة  (4

يوجد في النصف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير زاوية   ما شريط  (5

 الرؤية تظ ر العناصر التالية :

  لمرات باللونين عديد ا مكّررا" 811تتضمن الرقأ " ربعة سطور

إذ تتحّرك هه  األرقام في اتياهات متضاّدة عند  األيمر واألخضر

 إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين،

 وقائمة عصور الييولوجية لمختلف الوخريطة ميّردة  خريطة سويسرا

باللو  الفضي  ا  كلّ تظ ر  "811" الرقأوببعض مرايل تطّور الكو  

 .النافه يا  الضوءعند اإلمساك بالورقة في اتّ 

  خريطة العصور الييولوجية المختلفة  وخطوط محيط خريطة سويسرا 

كما  يظ ر تظ ر بألوا  قوس قزح عند إمالة الورقة قليال إلى الوراء. 

عديد المرات بالحيأ مكّرراالمعا  (Croix Suisse)صليب سويسرا 

 ".811داخل الرقأ " الصغير

وعند عرضه للضوء  افي  على الورقة على اليسار يوجد صليب سويسرا شفّاف (6

سويسرا. في النصف األسفل للورقة على اليسار يوجد صليب يتحول إلى علأ 

ويمكن مشاهدته بوضوح عند اإلمساك بالورقة في اتّيا   اسويسرا م قوب

 الضوء.

عاف البصر لضتوجد عالمة للورقة  على مستوى الحاشية اليمنى واليسرى (7

يمكن تحّسس ا التي بارزة الفقية األخطوط من ال ـاتميموعخمس وتتم ل في 

 باألصابع. 

طبع صليب سويسرا بطريقة يمكن مشاهدته عند  اليدعلى مستوى صورة  (8

إمساك الورقة وإمالت ا إلى الوراء ثّأ النظر من زاوية محّددة ييث يرى 

 خلفية الورقة. على مستوىمنفصال 

في النصف األسفل للورقة يمكن  عةمن صليب سويسرا مطبوبعض  جزاء  (9

 بالكامل عند عرض الورقة للضوء النافه.  امشاهدت

 اــــالقف -

و إلى  همية  " ةالمادّ " إلى عنصر تشير ورسوم  صور يحتوي قفا الورقة على (1

 فشاكل ةإذ نيد صوراألبحاث واالكتشافات في هها الميال في سويسرا 

  تصادم اليسيمات. إلى تشير  خرىو يسيماتال

العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع في النصف األعلى للورقة على اليمين  (2

طبع  والرتبي  ويتكّو  من يرف وايد وتسعة  رقام. نفس هها العدد التسلسلي

 في النصف األسفل للورقة على اليسار ولكن بلو  آخر وبنوعيّة كتابة مختلفة.

" يوجد م لث 811لى اليسار وتحت الرقأ "في النصف األعلى للورقة ع (3

 ها ـعند اإلمساك بالورقة في اتّيا  الضوء يظ ر ه ع.ــا  المــن خيط  ميتضمّ 
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علأ  على مسافات منتظمة شكل خط متصل بارز يتناوب داخلهالخيط في  

 ".811سويسرا والرقأ "

 

 تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجية -

 

 رض الورقة إلى األشعة فوق البنفسيية تظ ر العالمات التالية :عند ع  

  شعيرات متناثرة تشّع بألوا  مختلفة على كامل مساية الورقة في الوجه

 والقفا،

 تشع وتصبح  صورة الكرة األرضية في  على وجه الورقة على اليمين

  مضيئة.

 

على الخاصيات الفنية ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعّرف            

 ري ـي السويســك الوطنـواب الرسمي للبنـع الــى موقــا  علـوعناصر األم

« https://www.snb.ch »  

 

ة ــ ّ  جميع األوراق النقدية المتداولة ياليّا من السلسلهها وتيدر اإلشارة إلى            

ن ــمب مع األوراق النقدية ال امنة لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جن

 .البنك الوطني السويسريمن  إلى يين إشعار آخر( السلسلة التاسعة)اليديدة السلسلة 

 

                   
 للخزينة العامة المدير العام                          

 والدفوعات،         

 

      عبد العزيز بن سعيد


