تونس ،في 5أفريل 7112

مذكّرةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولين
عـددّّ15لسنةّّ 1027
ّّالموضوع ّّ:طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  ّ00أورو صادرة عن البنك المركزي
األوروبيّّ.
***
نعلمكم ّ
أن البنك المركزي األوروبي طرح للتداول بداية من تااري  4أفريال 7112
ورقة نقدية جديدة من فئـــة  00أورو.
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار ال ّرابا مان اللللالة الجديادة لاوورا التاي يصادرها
البنااك المركاازي األوروبااي والتااي تحماال عنااوان " أوروبااا  "EUROPE -وهااو ا اام الة صا ة
الملتم ّدة من األ اط ر اإلغريق ة والذي أطلق على القارّة.
تحمااال هاااذه الورقاااة النقدياااة ااانة اإلصااادار" "7112وتتم ّاااز بعالماااام أماااان حديثاااة
ومتط ّورة لتادع م االمت ا وحمايت اا مان التزي ا  .وقاد حافتاه هاذه الورقاة النقدياة الجديادة علاى
نفس المقا ام والصّور الرّئ ل ة واأللوان اللائدة والمواصفام الفنّ ة األخرى بةاكل عاا للورقاة
من نفس الفئاة مان اللللالة اللاابقة ما ددخاال بعال التر ارام والتحلا نام التاي يمكان رصادها
بل ولة.
وفي ما يلي أه ّم مواصفام هذه الورقة النقدية الجديدة:
 )2الوجــــه

ّ
ّ

 العالمة المائ ة  :تحتوي على صورة لـ " أوروبا " وجزء من الصورة الرئ ل ةللورقة والق مة اال م ة للورقة باألرقا " ." 51
 ال ولوغرا ّ :وهو عبارة على شريط ف ّضي يوجد في الج ة ال منى لوجه
الورقة بالتوازي م عرض ا ويحتوي على الصورة الرئ لة للورقة وصورة
لـ " أوروبا " داخل نافذة والق مة اال م ة للورقة باألرقا " "51و رمز عملة
األورو" ."€عند عرض هذا الةريط للضوء المباشر تصبح النافذة
الموجودة في األعلى شفافة ويمكن مةاهدة صورة "أوروبا " من خــالل
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الوجه والقفا .عند دمالة الورقة يت ر داخل هذه النافذة الرقم " "51وحوله خطوط بألوان
قوس قزح ب نما يت ر عند المةاهدة من القفا نفس الرقم " "51معاد عديد المرام وبذام
األلوان.
 الرقم الزمرّدي :يت ر الرقم الالم " "51في الركن األ فل على ال لار وعند دمالةالورقة يحدث هذا الرقم بريقا من الضوء المتحرّك بصريا من أعلى دلى أ فل ومن
أ فل دلى أعلى كما يتر ّر لونه من األخضر الزمرّدي دلى األزر الداكن.
 عالمام خاصّة بضعاف البصر:خطوط صر رة طبعه على ملتوى الحاش ة ال منىوال لرى للورقة بالطباعة البارزة يمكن تحلّل ا باألصاب  .دلى جانب هذه ال طوط
طبعه الصّورة الرئ ل ة للورقة والحروف والرقم " " 51ذو الحجم الكب ر بالطباعة
البارزة.
 خ ط األمان  :يت ر خ ط األمان في شكل شريط داكن عند عرض الورقة للضوءالمباشر يتضمن رمز عملة األورو" "€والق مة اال م ة للورقة " " 51باللون
األب ل وبالحجم الصر ر.
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القفــا ّ
ّّ

 طباعة رمز عملة األورو" ّ"€في الركن األعلى على ال لار. العدد التللللي والرتبي للورقة :مطبوع أفق ا في أعلى الج ة ال منى باللون األ ودويتكون من حرف ن وعةرة أرقا في اتجاه ال م ن وعموديا في أ فل الورقة قريبا دلى
الو ط باللون البرتقالي ويتكون من اللتة األرقا األخ رة للعدد الرتبي الموجود على
ال م ن.
 )3تفاعلّالورقةّالنقديةّعندّعرضهاّّلألشعةّفوقّالبنفسجيةّ :
عند عرض الورقة دلى األشعة فو البنفلج ة تت ر العالمام التال ة:
 شع رام متناثرة تة ّ بثالثة ألوان م تلفة، النجااو الموجااودة داخاال علاام االتحاااد األوروبااي والاادائرام الصاار رة وكااذلكالنجاااو الكب ااارة وبعااال الملااااحام المتفرقاااة فاااي وجاااه الورقاااة تةااا بااااللون
األصفر،
 ملاحة في شكل رب دائرة في و ط قفا الورقة و بعل الملاحام المتفرقةاألخرى تة ّ باللون األخضر،
 شريط في قفا الورقة بالتوازي م عرض ا ية باللون األحمر، العدد التللللي والرتبي للورقة المطبوع أفق اا فاي قفاا الورقاة علاى ال ما ن يةا ّباللون األحمر.
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هذا وتجدر اإلشارة دلى أنّه يت ّم تداول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا دلى جنب م
األورا المتداولة حال ّا من نفس الفئة.

المديرّالعامّّللخزينةّالعامة
ّّّّّّّّّوالدفوعاتّ ،
ّ
محمدّفوزيّالعلويّ
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