تونس ،في  71جوان 9172

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  11لسنة 9112
الموضوع :

طرح أوراق نقدية جديدة للتداول من فئتي  711أورو و  911أورو من قبل البنك المركزي
األوروبي.
***

نعلمكم أن البنك المركزي األوروبي طرح للتداول بداية من تاريخ  28ماي 9172
أوراقا نقدية جديدة من فئتي  711أورو و  911أورو من السلسلة الجديدة " أوروبا
  "EUROPEوهو اسم الشخصية المستمدة من األساطير اإلغريقية والذي أطلق على القارة.تتميز هاتان الورقتان النقديتان بعالمات أمان حديثة ومتطورة لتدعيم سالمة
األوراق وحمايتها من التزييف وقد تم الحفاظ على نفس الصور الرئيسية واأللوان السائدة
والمواصفات الفنية األخرى بشكل عام مقارنة بالورقتين من فئتي  711أورو و  911أورو من
السلسلة السابقة ( السلسلة األولى) مع إجراء تغيير في األبعاد وإدراج بعض اإلضافات
والتعديالت التي يمكن رصدها بسهولة.
أهم خاصيات هاتين الورقتين النقديتين هي كالتالي:
 )Iالمواصفات الخاصة بكل ورقـة:
الفئـــة

األبعــاد

اللـون السائد

 111أورو

 771مم ×  11مم

أخضر

 911أورو

 735مم ×  11مم

أصفر

 )IIالمواصفات المشتركة وأهم عالمات األمان للورقتين :
الوجــه:
 )7العالمة المائية  :تحتوي على صورة لـ" أوروبا " وجزء من الصورة الرئيسية للورقة
والقيمة االسمية للورقة باألرقام .
 )9الهولوغرام  :يظهر في شككل شكري فضكي و يوجكد فكي الجهكة اليمنكى لوجكر الورقكة
بالتوازي مع عرضها ويحتوي على العناصر التالية:

 رمككز عملككة األورو ( )€مكككررا عديككد المككرات بككالحجم الصككغير وعنككد إمالككة الورقككةتتحككره هككذ الرمككوز وتنجككذح حككول القيمككة االسككمية للورقككة باألرقككام وتصككبأ أكثككر
وضوحا في الضوء المباشر ؛
 نافككـذة تحتككوي علككى صككورة لـككـ" أوروبككا " و عنككد مشككاهدة الورقككة مككن خككالل الضككوءالمباشككر تصككبأ النافككذة شككفافة وتظهككر الصككورة مككن خـككـالل الوجككر والقفككا .عنككد إمالككة
الورقككة يظهككر رمككز عملككة األورو" "€وحولككر خطككوط وأشكككال بككسلوان قككو قككزح فككي
الوجر بينما تظهر القيمة االسمية للورقة باألرقام بذات األلوان في القفا ؛
 الصورة الرئيسية للورقة بالحجم الصغير وعنكد إمالكة الورقكة تظهكر أشككال تتحكره فكيمسارين متعاكسين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى بسلوان قو قزح؛
 رمز عملة األورو ". "€ )5الرقم الزمردي :يوجد الرقم الالمع لفئكة الورقكة فكي الكركن األسكفل علكى اليسكار وعنكد
إمالككة الورقككة يحككدا الككرقم بريقككا مككن الضككوء المتحككره بصككريا مككن أعلككى إلككى أسككفل
ومن أسكفل إلكى أعلكى و يتغيكر لونكر مكن األخضكر الزمكردي إلكى األزرق الكداكن كمكا
يظهر داخلر رمز عملة األورو ( )€مكررا عديد المرات بالحجم الصغير.
 )7عالمات خاصة بضعاف البصر :خطكوط صكغيرة طبعكل علكى مسكتوى الحافكة اليمنكى
واليسرى للورقة بالطباعة البارزة يمكن تحسسكها باألصكابع .إلكى جانكه هكذ الخطكوط
طبعككل الصككورة الرئيسككية للورقككة والحككروف واألرقككام ذات الحجككم الكبيككر بالطباعككة
البارزة.
الورقكة للضكوء
 )3خي األمان  :يظهر خي األمان في شكل شري داككن وعنكد عكر
المباشككر يظهككر رمككز األورو( )€والقيمككة االسككمية للفئككة بككاللون األبككيض وبككالحجم
الصغير.
 )6تظهككر كتابككة األحككرف األولككى مككن ن ك "البنككك المركككزي األوروبككي" عموديككا علككى
اليسككار حسككه عشككرة أنككوا لغويككة تغطككي اللغككات الرسككمية لككدول االتحككاد األوروبككي
متبوعة بسنة اإلصدار "."9172
 )1على يمين الرقم الزمردي توجد كلمكة "أورو" بكاألحرف الالتينيكة واإلغريقيكة إضكافة
إلى األحرف السيريلية وذلك منذ انضمام بلغاريا إلى االتحاد األوروبي.
القفــا:
 )7طباعة رمز عملة األورو" "€في الركن األعلى على اليسار.
 )9العدد التسلسلي والرتبي للورقة :مطبو أفقيا في أعلى الجهة اليمنى باللون األسود
ويتكون من حرفين وعشرة أرقام في اتجا اليمين وعموديا في أسفل الورقة قريبا
إلى الوس باللون األخضر لفئة 711أورو واللون البني لفئة  911أورو ويتكون من
الستة األرقام األخيرة للعدد الرتبي الموجود على اليمين.
 )5علككى يمككين القيمككة االسككمية للورقككة باألرقككام توجككد كلمككة "أورو" بككاألحرف الالتينيككة
واإلغريقية والسيريلية.
 )7تتضككمن خريطككة أوروبككا الموجككودة فككي السلسككلة الجديككدة " أوروبككا "EUROPE -
جزيرتي مالطة وقبرص بعد انضمامهما إلى االتحاد األوروبي.
9

 (IIIتفاعل األوراق النقدية من فئتي  111أورو و  911أورو عند عرضها لألشعة
فوق البنفسجية:
عند عر الورقتين النقديتين إلى األشعة فوق البنفسجية تظهر العالمات التالية:
 شعيرات متناثرة تظهر وتشع كل واحدة منها بثالثة ألوان مختلفة، النجوم الموجودة داخل علم االتحاد األوروبي والكدائرات الصكغيرة وككذلك النجكومالكبيرة وبعض المساحات المتفرقة في وجر الورقة تشع باللون األصفر،
 مساحة في شكل ربع دائرة في وس قفا الورقة و بعض المساحات المتفرقةاألخرى تشع باللون األخضر،
 شري في قفا الورقة بالتوازي مع عرضها يشع باللون األحمر، العدد التسلسلي والرتبي للورقة المطبو أفقيكا فكي القفكا علكى اليمكين يشكع بكاللوناألحمر.
ويمكن للبنوه والوسطاء المقبـولين مزيد التعرف على الخاصيات الفنيـة وعناصر
األمان علــى موقع الـواح الرسمي للبنك المركزي األوروبي :
»«https://www.ecb.europa.eu
هـذا وتجدر اإلشارة إلى أنر يتم تداول هاتين الورقتين النقديتين من السلسلة الجديدة
" أوروبا  "EUROPE -جنبا إلى جنه مع األوراق النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة من
السلسلة السابقة.
المدير العـام للخزينة العامة
والفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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