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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  42لسنة 4029
الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  122فرنك صادرة عن البنك
الوطني السويسري "."BANQUE NATIONALE SUISSE
***
نعلمكمممن ّ البنمممك الممموطني السويسمممري طمممرح للتمممداول بدايمممة ممممن تاريـمممـخ
 12سممبتمبر  0210ورقممة نقديممة جديممدة مممن فئــممـة  122فرنممك وهممي اإلصممدار السمماد
واألخير من السلسلة الجديدة (السلسلة التاسعة) لألوراق النقدية السويسرية.
تتميّمممذ همممرق الورقمممة بت ممممين جديمممد وعالممممام مممما حديثمممة لتمممدعين سمممالمتها
وحمايتها من التذييف.
وفي ما يلي ه ّن مواصفام هرق الورقة النقدية الجديدة:
 اللون الرئيسي :األزرق. األبعاد  02 :من  111 xمن. الوجـــه )2صورتا رئيسيتا تميذا الت مين الجديد لوجه الورقـة :األولى صورة
الكرة األرضية باللو البنفسجي وعلى سطحها رسمت بعض الخطوط
والبيانام المستعملة في مجال األرصاد الجوية وتوجد في منت ف الورقة
على اليمين والثانية صورة ليـدين تسحبا الماء في على الورقة في الوسط.
ترمذ هاتا ال ورتا إلـى الموضوع الرئيسي للورقة وهو عن ر " الماء".
 )4في سفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة
األرضية على اليمين وخطوط محيط العلن السويسري على اليسار و اللّرا
يظهرا ب فة شفافة عند مسك الورقة في اتّجاق الضوء.
 )3في منت ف الورقة على اليمين توجد صورة للكرة األرضية متأللئة وعند
إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين يظهر داخلها قو بنفسجي اللو متحرّك
ب ريا بينما يتغير لو الكرة األرضية عند مسك الورقة وإمالتها إلى الوراء.

1

 )2طباعة اليدين و الرقن " "122والنصّ الري يحمل اسن البنك بالطباعة البارزة.
 )5شريط ما يوجد في الن ف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير زاوية
الرؤية تظهر العناصر التالية :
 ربعة سطور تتضمن الرقن " "122مكرّرا عديد المرام باللونين
األحمر و األخضر إذ تتحرّك هرق األرقام في اتجاهام متضا ّدة عند
إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين،
 خريطة سويسرا وشبكة األنهار بالبالد وقائمة بأطول األنهار في
سويسرا والرقـــن " "122تظهر كلّها باللو الفضي عند مسك الورقة
مام العينين في اتّجاق الضوء.
 خطوط محيط خريطة سويسرا وبعض الجداول تظهر بألوا قو
قذح عند إمالة الورقة قليال إلى الوراء .يظهر كرلك صليب سويسرا
) (Croix Suisseالمعا ومكرّرا عديد المرام بالحجن ال غير داخل
الرقن "."122
 )6في على الورقة على اليسار يوجد صليب سويسرا شفّافا وعند عرضه للضوء
يتحول إلى علن سويسرا .في الن ف األسفل للورقة على اليسار يوجد صليب
سويسرا مثقوب ويمكن مشاهدته بوضوح عند مسك الورقة في اتّجاق الضوء.
 )7على طول الورقة وعلى مستوى الجانب األيمن واأليسر توجد عالمة لضعاف
الب ر وتتمثل في ربعة مجموعام من الخطوط األفقية البارزة التي يمكن
تحسّسها باألصابع.
 )8في منت ف الورقة على اليسار طبع صليب سويسرا بطريقة يمكن مشاهدته
عند مسك الورقة وإمالتها إلى الوراء ث ّن النظر من زاوية مح ّددة حيث يرى
منف ال عن خلفية الورقة.
 )9في الن ف األسفل للورقة توجد جذاء من صليب سويسرا في الوجه و جذاء
خرى في القفا وعند المشاهدة من خالل الضوء تتكامل هرق األجذاء ويظهر
ال ليب كامال.
 القفا )2يحتوي قفا الورقة على صور ورسوم تشير إلى قيمة التعاو في مجال
معالجة وتوزيع المياق وما يكتسيه هرا العمل من همية في ترسيخ قين التعاو
بين البشر.
 )4العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع في الن ف األعلى للورقة على اليمين
ويتك ّو من حرف واحد وتسعة رقام .نفس هرا العدد التسلسلي طبع في
الن ف األسفل للورقة على اليسار ولكن بلو آخر وبنوعيّة كتابة مختلفة.
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 )3في الن ف األعلى للورقة على اليسار وتحت الرقن " "122يوجد مثلث
يتضمن خيط مـا المع .عند مسك الورقـة في اتّجاق الضوء يظهر هـــرا
الخيط في شكل خط مت ل يتناوب داخله على مسافام منتظمة علن سويسرا
والرقن "."122
 تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجيةعند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية تظهر العالمام التاليـة:
 شعيرام متناثرة تش ّع بألوا مختلفة على كامل مساحة الورقة في الوجه
والقفا،
 صورة الكرة األرضية في على وجه الورقة على اليمين تشع وت بح
مضيئة.
ويمكن للبنوك و الوسطاء المقبولين مذيد التعرّف على الخاصيّام الفنية
وعناصر األمـــا على موقع الـواب ال ّرسمي للبنــك الوطنـي السويسري
» .« https://www.snb.ch
هــرا وتجدر اإلشارة إلى ّ جميع األوراق النقدية المتداولة حاليّا من السلسلة
الثامنة لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع األوراق النقدية من
السلسلة الجديدة (السلسلة التاسعة) إلى حين إشعار آخر من البنك الوطني السويسري.

المدير العام للخزينة العامة
والفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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