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 7112نوفمبر  6 في ،تونس            
 

 

 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينكمذ

  1027لسنة  70عـدد 
 

 

 الوطني بنكصادرة عن ال فرنك 10 فئة من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة   : الموضوع

   .(BANQUE  NATIONALE  SUISSE)السويسري                   

 
*** 
 

 أكتووبر 11خ ـبدايوة مون تاريو للتوداول لووطني السويسوري طورحاالبنك   نعلمكم أنّ   

 مون السلسولة اليديودة الثالو اإلصودار وهي  فرنك 11ورقة نقدية جديدة من فئة   7112

 لألوراق النقدية السويسرية.( التاسعة السلسلة )

عالموا  أموان يديثوة لتودعيم سوالمت ا بتصوميم جديود وة يوهوه  الورقوة النقد تتميّز    

 .ت ا من التزييفويماي

 اليديدة:ورقة النقدية المواصفا  هه   يلي أهمّ وفي ما    

 

 .األصفر :اللون الرئيسي -

 .مم x 171مم  21:  األبعاد -

 الوجــــه -

صورتان رئيسيتان تميزان التصميم اليديد لوجه الورقة. تمثل األولى الكرة  (2

أثناء  ركستراأويدا  قائد األرضية في منتصف الورقة على اليمين و الثانية 

 في منتصف الورقة على اليسار.العزف 

في أسفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة   (1

األرضية على اليمين وخطوط محيط العلم السويسري على اليسار واللّهان 

 يظ ران بصفة شفافة عند اإلمساك بالورقة في اتّيا  الضوء.

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

ون متحّرك الل ذهبيّ  إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين يظ ر داخل ا قوس

بصريا بينما يتغير لون الكرة األرضية عند اإلمساك بالورقة وإمالت ا إلى 

 الوراء.

ة " والنّص الهي يحمل اسم البنك بالطباع11والرقم " وركسترايدي قائد األطباعة  (4

 البارزة.
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يوجد في النصف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير زاوية  أمانشريط  (5

 الرؤية تظ ر العناصر التالية :

  عديد المرا  باللونين األيمر  ا" معاد10تتضمن الرقم "أربعة سطور

و األخضر إذ تتحّرك هه  األرقام في اتياها  متضاّدة عند إمالة 

 ليمين،الورقة من اليسار إلى ا

  ب ا  شبكة السكك الحديدية واسم أطول األنفاق وخريطة سويسرا

باللون الفضي عند اإلمساك بالورقة في  ا  كلّ  تظ ر  "10" الرقمو

 .النافه اتّيا  الضوء

  فوق ا  الموجودة  شبكة السكك الحديديةوخطوط محيط خريطة سويسرا

كما  يظ ر راء. تظ ر بألوان قوس قزح عند إمالة الورقة قليال إلى الو

عديد المرا  بالحيم  امعادالمعا و (Croix Suisse)صليب سويسرا 

 ".11داخل الرقم " الصغير

يمكن من خالله  افي أعلى الورقة على اليسار يوجد صليب سويسرا شفّاف (6

مشاهدة علم سويسرا عند عرضه للضوء. في النصف األسفل للورقة على 

ويمكن مشاهدته بوضوح عند اإلمساك  االيسار يوجد صليب سويسرا مثقوب

 بالورقة في اتّيا  الضوء.

توجد  وعلى مستوى الحاشية اليمنى واليسرى في النصف األعلى للورقة (7

بارزة الفقية األخطوط من ال  ينميموعتلضعاف البصر وتتمثل في عالمة 

 يمكن تحّسس ا باألصابع. 

ن مشاهدته عند طبع صليب سويسرا بطريقة يمكين على مستوى صورة اليد (8

إمساك الورقة وإمالت ا إلى الوراء ثّم النظر من زاوية محّددة يي  يرى 

 منفصال عن خلفية الورقة.

في النصف األسفل للورقة يمكن بعض أجزاء من صليب سويسرا مطبوع  (9

 مشاهدته بالكامل عند عرض الورقة للضوء النافه.

 اــــالقف -

ته في بلد أهميّ لى عنصر الوقت وترمز إورسوم  صور يحتوي قفا الورقة على (2

وأخرى أليد يركة الساعة  ة تشير إلى إذ نيد صور المحكم  التنظيمز بيتميّ 

 .السويسريةشبكة السكك الحديدية أنفاق 

العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع في النصف األعلى للورقة على اليمين  (1

طبع  والرتبي  سلسليويتكّون من يرف وايد وتسعة أرقام. نفس هها العدد الت

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

ن " يوجد مثل  يتضمّ 11في النصف األعلى للورقة على اليسار وتحت الرقم " (3

 خيط أمان المع.عند اإلمساك بالورقة في اتّيا  الضوء يظ ر هها الخيط في
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علم سويسرا والرقم  على مسافا  منتظمة هشكل خط متصل بارز يتناوب داخل 

"11." 

 

 تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجية -

 

 عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسيية تظ ر العالما  التالية :  

  شعيرا  متناثرة تشّع بألوان مختلفة على كامل مساية الورقة في الوجه

 والقفا،

  تشع وتصبح  في أعلى وجه الورقة على اليمينصورة الكرة األرضية

  مضيئة.

 

أّن جميع األوراق النقدية المتداولة ياليّا من السلسلة هها وتيدر اإلشارة إلى            

من الثامنة لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع األوراق النقدية 

 .البنك الوطني السويسريمن  شعار آخرإلى يين إ( السلسلة التاسعة)اليديدة السلسلة 

                   
 للخزينة العامة المدير العام                          

 والدفوعات،         

 

      عبد العزيز بن سعيد


