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مذكّرةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولين
عـددّّ25لسنةّّ 1027
ّ
ّّالموضوع ّّ:طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة عشرين ( )10فرنك صادرة عن البنك الوطني
السويسري "ّّ."BANQUE NATIONALE SUISSE

***
نعلمكم ّ
أن البنك الوطني السويسري طرح للتداول بداية منن تارينـخ  12مناي  5112ورقنة
نقديننة جدينندة مننن فئننة عشننرين ( )10فرنننك وهنني اإلصنندار الننناني مننن السلسننلة ال دينندة (التاسننعة )
لألوراق النقدية السويسرية.
تتميّز هذه الورقة النقدينة بتصنميم جديند و بعالمنا أمنان يديننة ومترن ّورة لتندعيم سنالمت ا
ويمايت ا من التزييف.
وفي ما يلي أه ّم مواصفا هذه الورقة النقدية ال ديدة:
 اللونّالرئيسي :األيمر األبعادّ 21ّ:مم  131 xمم ّ الوجــــه )1صورتان رئيسيتان تميزان التصميم ال ديد لوجه الورقة .تمنل األولى الكرة األرضية في
منتصف الورقة على اليمين و النانية يد في منتصف الورقة على اليسار.
 )5في أسفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة األرضية على
اليمين وخروط محيط العلم السويسري على اليسار و اللّذان يظ ران بصفة شفافة عند
اإلمساك بالورقة في اتّ اه الضوء.
 )3في منتصف الورقة على اليمين توجد صورة للكرة األرضية متأللئة وعند إمالة الورقة
من اليسار إلى اليمين يظ ر داخل ا قوس أرجواني اللون متحرّك بصريا بينما يتغير لون
الكرة األرضية عند اإلمساك بالورقة وإمالت ا إلى الوراء.
 )4شريط أمان يوجد في النصف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير زاوية الرؤية
تظ ر العناصر التالية :
 أربعة سرور تتضمن الرقم " "51معاد عديد المرا باللونين األيمر و األخضر
إذ تتحرّك هذه األرقام في ات اها متضا ّدة عند إمالة الورقة من اليسار إلى
اليمين،
 خريرة سويسرا وانبعاثا ضوء ليلية مش ّكلة لدوائر و بعض المسافا الفاصلة
بين األرض واألجرام السماوية المختلفة و الرقم " "51تظ ر كلّ ا باللون
الفضي عند اإلمساك بالورقة في اتّ اه الضوء.
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 خروط محيط خريرة سويسرا وانبعاثا الضوء الليلية الموجودة فوق ا تظ ر
بألوان قوس قزح عند إمالة الورقة قليال إلى الوراء .كما يظ ر صليب سويسرا
) (Croix Suisseالمعا ومعاد عديد المرا بالح م الصغير داخل الرقم "."51
في 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 منقوب ويمكن مشاهدته بوضوح عند اإلمساك بالورقة في اتّ اه الضوء.
في النصف األعلى للورقة وعلى مستوى الحاشية اليمنى واليسرى توجد عالمة لضعاف
البصر و تتمنل في م موعتين تتك ّون كل وايدة من ما من ست خروط أفقية بارزة
يمكن تحسّس ا باألصابع .إلى جانب هذه الخروط ت ّمت طباعة اليد والرقم " "51والنّص
الذي يحمل اسم البنك بالرباعة الغائرة.
على مستوى صورة اليد طبع صليب سويسرا برريقة يمكن مشاهدته عند إمساك الورقة
وإمالت ا إلى الوراء ث ّم النظر من زاوية مح ّددة ييث يرى منفصال عن خلفية الورقة.
بعض أجزاء من صليب سويسرا مربوع في النصف األسفل للورقة يمكن مشاهدته
بالكامل وبوضوح عند عرض الورقة للضوء النافذ.

 القفــــا )1يحتوي قفا الورقة على صور ورسوم تبرز أهمية عنصر ال ّ
ضوء في الربيعة والحياة إذ
ن د صور لفراشا وصورة لشاشة عمالقة لعرض األفالم وفي خلفية الورقة توجد
منحنيا تشكل صورة لقزييّة عين بشرية .
 )5العدد التسلسلي والرتبي للورقة مربوع في النصف األعلى للورقة على اليمين ويتك ّون
من يرف وايد وتسعة أرقام .نفس هذا العدد التسلسلي والرتبي طبع في النصف األسفل
للورقة على اليسار ولكن بلون آخر وبنوعيّة كتابة مختلفة.
 )3في النصف األعلى للورقة على اليسار وتحت الرقم " "51يوجد منلث يتضمن خيط أمان
المع .عند اإلمساك بالورقة في اتّ اه الضوء يظ ر هذا الخيط في شكل خط متصل بارز
يتناوب داخله علم سويسرا والرقم "."51
 تفاعلّالورقةّالنقديةّعندّعرضهاّلألشعةّفوقّالبنفسجيةعند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفس ية تظ ر العالما التالية :
 شعيرا متناثرة تش ّع بألوان مختلفة على كامل مساية الورقة في الوجه والقفا،
 صورة الكرة األرضية في أعلى وجه الورقة على اليمين تشع وتصبح مضيئة.
هذا وت در اإلشارة إلى ّ
أن جميع األوراق النقدية المتداولة ياليّا من السلسلة النامنة
لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع األوراق النقدية من السلسلة ال ديدة
(التاسعة) إلى يين إشعار آخر.
المديرّالعامّّللخزينةّالعامة
ّّّّّّّّّوالدفوعاتّ ،
ّ
محمدّفوزيّالعلوي
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