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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  24لسنة 2018
الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  200فرنك صادرة عن البنك الوطني
السويسري (.)BANQUE NATIONALE SUISSE
***
نعلمكممأ ّ البنممك المموطني السويسممري طممرح للتممداول بدايممة مممن تاري مـخ  22وت
 8112ورقة نقدية جديدة من فئة  811فرنك وهي اإلصدار الرابع ممن السلسملة اليديمدة
(السلسلة التاسعة) لألوراق النقدية السويسرية.
تتميّز همه الورقمة النقديمة بتصمميأ جديمد وعالممات مما يدي مة لتمدعيأ سمالمت ا
ويمايت ا من التزييف.
وفي ما يلي ه ّأ مواصفات هه الورقة النقدية اليديدة:
 اللون الرئيسي :البني. األبعاد  01 :مأ  151 xمأ. الوجــــه )1صورتا رئيسيتا تميزا التصميأ اليديد لوجــه الورقـة :األولى صورة
الكرة األرضية في منتصف الورقة على اليمين وال انية صورة يد تظ ر
بشكل بارز ثالثة صابع وتوجد في منتصف الورقة على اليسار و ترمز إلى
محاور اإليداثيات ال الثة في إشارة إلى األبعاد المكانية التي يمتد في ا عنصر
" المادة " في الكو .
 )2في سفل الورقة توجد العالمة المائية التي تحتوي على صورة الكرة
األرضية على اليمين وخطوط محيط العلأ السويسري على اليسار واللّها
يظ را بصفة شفافة عند اإلمساك بالورقة في اتّيا الضوء.
 )3في منتصف الورقة على اليمين توجد صورة للكرة األرضية متأللئة وعند
إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين يظ ر داخل ا قوس خضر اللو متحرّك
بصريا بينما يتغير لو الكرة األرضية عند اإلمساك بالورقة وإمالت ا إلى
الوراء.
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 )4طباعة اليد والرقأ " "811والنّص الهي يحمل اسأ البنك بالطباعة البارزة.
 )5شريط ما يوجد في النصف األسفل للورقة وعند إمالة الورقة لتغيير زاوية
الرؤية تظ ر العناصر التالية :
 ربعة سطور تتضمن الرقأ " "811مكرّرا عديد المرات باللونين
األيمر واألخضر إذ تتحرّك هه األرقام في اتياهات متضا ّدة عند
إمالة الورقة من اليسار إلى اليمين،
 خريطة سويسرا وخريطة ميرّدة لمختلف العصور الييولوجية وقائمة
ببعض مرايل تط ّور الكو والرقأ " "811تظ ر كلّ ا باللو الفضي
عند اإلمساك بالورقة في اتّيا الضوء النافه.
 خطوط محيط خريطة سويسرا و خريطة العصور الييولوجية المختلفة
تظ ر بألوا قوس قزح عند إمالة الورقة قليال إلى الوراء .كما يظ ر
صليب سويسرا ) (Croix Suisseالمعا مكرّراعديد المرات بالحيأ
الصغير داخل الرقأ "."811
 )6في على الورقة على اليسار يوجد صليب سويسرا شفّافا وعند عرضه للضوء
يتحول إلى علأ سويسرا .في النصف األسفل للورقة على اليسار يوجد صليب
سويسرا م قوبا ويمكن مشاهدته بوضوح عند اإلمساك بالورقة في اتّيا
الضوء.
 )7على مستوى الحاشية اليمنى واليسرى للورقة توجد عالمة لضعاف البصر
وتتم ل في خمس ميموعـات من الخطوط األفقية البارزة التي يمكن تحسّس ا
باألصابع.
 )8على مستوى صورة اليد طبع صليب سويسرا بطريقة يمكن مشاهدته عند
إمساك الورقة وإمالت ا إلى الوراء ث ّأ النظر من زاوية مح ّددة ييث يرى
منفصال على مستوى خلفية الورقة.
 )9بعض جزاء من صليب سويسرا مطبوعة في النصف األسفل للورقة يمكن
مشاهدت ا بالكامل عند عرض الورقة للضوء النافه.
 القفــــا )1يحتوي قفا الورقة على صور ورسوم تشير إلى عنصر " الما ّدة " و إلى همية
األبحاث واالكتشافات في هها الميال في سويسرا إذ نيد صورة لكاشف
اليسيمات و خرى تشير إلى تصادم اليسيمات.
 )2العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع في النصف األعلى للورقة على اليمين
ويتك ّو من يرف وايد وتسعة رقام .نفس هها العدد التسلسلي والرتبي طبع
في النصف األسفل للورقة على اليسار ولكن بلو آخر وبنوعيّة كتابة مختلفة.
 )3في النصف األعلى للورقة على اليسار وتحت الرقأ " "811يوجد م لث
يتض ّمن خيط مــا المــع .عند اإلمساك بالورقة في اتّيا الضوء يظ ر هـها
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الخيط في شكل خط متصل بارز يتناوب داخله على مسافات منتظمة علأ
سويسرا والرقأ "."811
 تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجيةعند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسيية تظ ر العالمات التالية :
 شعيرات متناثرة تش ّع بألوا مختلفة على كامل مساية الورقة في الوجه
والقفا،
 صورة الكرة األرضية في على وجه الورقة على اليمين تشع وتصبح
مضيئة.
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية
وعناصر األمـا علــى موقــع الـواب الرسمي للبنـك الوطنــي السويسـري
» « https://www.snb.ch
هها وتيدر اإلشارة إلى ّ جميع األوراق النقدية المتداولة ياليّا من السلسلــة
ال امنة لألوراق السويسرية ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع األوراق النقدية مــن
السلسلة اليديدة (السلسلة التاسعة) إلى يين إشعار آخر من البنك الوطني السويسري.
المدير العام للخزينة العامة
والدفوعات،
عبد العزيز بن سعيد
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