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مذكّرةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولين
عـدد  09لسنة 6102
الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  50فرنك صادرة عن البنك الوطني
السويسري " ." BANQUE NATIONALE SUISSE
***
نعلمكم ّ
أن البنك الوطني السويسري طرح للتداول بداية من تاريخ  16أفريل 6112
ورقة نقدية جديدة من فئـــة  01فرنك إذ تعتبر اإلصدار األ ّول من ال ّسلسلة الجديدة وهي
التّاسعة لألوراق النقدية السويسرية .
تتميّز هذه الورقة بتصميم جديد وبعالمات أمان أخذ فيها بعين االعتبار أحدث
التكنولوجيات في مجال طباعة األوراق النقدية لتدعيم سالمتها وحمايتها من التزييف.
وفي ما يلي أه ّم مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدة :
 اللون ال ّرئيسي  :األخضر. األبعاد  01:مم  130 xمم. الوجــــه )1صورتان رئيسيتان تميزان التصميم الجديد لوجه الورقة .تمثل األولى الكرة
األرضية في منتصف الورقة على اليمين و الثانية يــد في منتصف الورقة على
اليسار.
 )6في أسفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة األرضية
على اليمين و خطوط محيط العلم السويسري على اليسار واللّذان يظهران بصفة شفافة
عند اإلمساك بالورقة في اتّجاه الضوء.
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 )3في منتصف الورقة على اليمين توجد صورة للكرة األرضيّة متأللئة وعند إمالة
الورقة من اليسار إلى اليمين يظهر داخلها قوس ذهب ّي اللون متح ّرك بصريّا بينما
يتغيّر لون الكرة األرضية من الذهبي إلى األخضر عند اإلمساك بالورقة و إمالتها
إلى الوراء.
 )4شريط هولوغرافي يوجد في النصف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير
زاوية الرؤية تظهر العناصر التالية :
 أربعة سطور تتضمن الرقم " "01معاد عديد المرات باللونين األحمر
و األخضر إذ تتحرّك هذه األرقام في اتجاهات متضا ّدة عند إمالة الورقة من
اليسار إلى اليمين،
 خريطة سويسرا وجبال األلب ( )Les Alpesوأسماء أه ّم القمم لجبال
األلب السويسرية التي يفوق ارتفاعها  4111متر و الرقم " "01تظهر كلّها
باللون الفضي عند اإلمساك بالورقة في اتّجاه الضوء.
 خطوط محيط خريطة سويسرا و جبال األلب السويسرية تظهر بألوان
قوس قزح عند إمالة الورقة قليال إلى الوراء .كما يظهر صليب سويسرا
( )Croix Suisseمعاد عديد المرات بالحجم الصغير داخل الرقم "."01
 )0في أعلى الورقة على اليسار يوجد صليب سويسرا شفّاف يمكن من خالله
مشاهدة علم سويسرا عند عرضه للضوء .في النصف األسفل للورقة على اليسار
يوجد صليب سويسرا مثقوب ويمكن مشاهدته بوضوح عند اإلمساك بالورقة في اتّجاه
الضوء.
 )2في النصف األعلى للورقة توجد ثالث مجموعات تتك ّون من ست خطوط أفقية
صغيرة لك ّل مجموعة طبعت على مستوى الحاشية اليمنى واليسرى بالطباعة البارزة
يمكن تحسّسها باألصابع لضعاف البصر .إلى جانب هذه الخطوط ت ّمت طباعة اليد
والرقم " " 01والنّص الذي يحمل اسم البنك بالطباعة الغائرة.
 )0على مستوى صورة اليد طبع صليب سويسرا بطريقة يمكن مشاهدته عند
إمساك الورقة وإمالتها إلى الوراء ث ّم النظر من زاوية مح ّددة حيث يرى منفصال عن
خلفية الورقة.
 )8بعض أجزاء من صليب سويسرا مطبوع في النصف األسفل للورقة يمكن
مشاهدته بالكامل وبوضوح عند عرض الورقة للضوء النافذ.
 القفـــا )1يحتوي قفا الورقة على صورة لجبال األلب السويسرية وأخرى لمظلّي.
 )6العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع في النصف األعلى للورقة على اليمين
ويتك ّون من حرف واحد وتسعة أرقام .نفس هذا العدد التسلسلي طبع في النصف
األسفل للورقة على اليسار ولكن بلون آخر و بنوعيّة كتابة مختلفة.
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 )3في النصف األعلى للورقة على اليسار و تحت الرقم " "01يوجد مثلث يتضمن
خيط أمان المـع .عند اإلمساك بالورقة في اتّجاه الضوء يظهر هذا الخيط في شكل
خط متصل بارز يتناوب داخله علم سويسرا والرقم "." 01
 تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجيةعند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية تظهر العالمات التالية:
 شعيرات متناثرة تش ّع بألوان مختلفة على كامل مساحة الورقة في الوجه
والقفا،
 صورة الكرة األرضية في أعلى وجه الورقة على اليمين تضيء و تشع
باللون األخضر.
هذا وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن جميع األوراق النقدية المتداولة حاليّا من السلسلة الثامنة
لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع هذه الورقة النقدية الجديدة إلى حين
إشعار آخر.

الـمديـر العـام للخزينة العامة
والدفوعات،
علي كضاعي
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