
أوراق »سلسلة أوروبا« 
الورقية



الكاملة أوروبا  سلسلة 

مم
 62

 ×
 1

20
مم

 67
 ×

 1
27

مم
 72

 ×
 1

33
 

مم
 77

 ×
 1

40
 

مم
 7

7 
× 

14
7

مم
 77

 ×
 1

53



يجب ترقية األوراق المالية من وقٍت آلخر لضمان مقاومتها للتزوير. وهذا هو السبب 
الذي يقف وراء تطوير سلسلة »أوروبا«

 فبفضل مزايا األمان المتقدمة بها، تعتبر األوراق المالية لسلسلة »أوروبا« أكثر 
أماًنا من السلسلة األولى. تم إصدار األوراق الجديدة بصورة تدريجية وبنمط 

تصاعدي عبر السنوات القليلة الماضية. وقد ميز إصدار الورقتين الماليتين 
 الجديدتين 100 يورو و200 يورو في 28 مايو 2019 إتمام »سلسلة أوروبا«.

تحتوي الورقتين 100 يورو و200 يورو الجديدتين على صورة فرعية ثالثية األبعاد 
باإلضافة إلى مزايا أمان أخرى مطورة. فباإلضافة إلى الحماية المعززة ضد التزوير، 

 فقد تميزت الورقة المالية بمظهر جديد.

سيتم تداول الورقتين 100 يورو و200 يورو الجديدتين جنًبا إلى جنب مع السلسلة 
األولى، كما هو حال بقية أوراق سلسلة »أوروبا«. فستظل األوراق المالية جميعها 

للسلسلة األولى، بما في ذلك الفئة 500 يورو، العملة القانونية؛ بمعنى أنه 
باإلمكان استخدامها كوسيلة للدفع ومخزن للقيمة. فهي ستحتفظ دوًما بقيمتها 

اإلسمية، كما باإلمكان تداولها في أي بنك مركزي وطني من بنوك النظام األوروبي 
لفترة غير محدودة.

لماذا تم إصدار أوراق مالية جديدة؟
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المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء 
إلى تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما 
يتغير اللون من األخضر الزمردي إلى 

األزرق الغامق.

األبعاد عمودية ثالثية   صورة 
أمل الورقة المالية. صورة 

»أوروبا«، تظهر القيمة 
والصورة الرئيسية في 

الشريط الفضي.

بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

5 يورو سلسلة أوروبا: 

األمام

الخلف
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المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء 
إلى تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما 
يتغير اللون من األخضر الزمردي إلى 

األزرق الغامق.

األبعاد عمودية ثالثية   صورة 
أمل الورقة المالية. صورة 

»أوروبا«، تظهر القيمة 
والصورة الرئيسية في 

الشريط الفضي.

بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

10 يورو سلسلة أوروبا: 

األمام

الخلف
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المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء 
إلى تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما 
يتغير اللون من األخضر الزمردي إلى 

األزرق الغامق.

بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

20 يورو سلسلة أوروبا: 

العمودية   النافذة 
ضع الورقة المالية في مواجهة 

الضوء. تصبح النافذة في الصورة 
ثالثية األبعاد شفافة، وتظهر صورة 

»أوروبا« على كلى الجانبين.

األمام

الخلف
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المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء 
إلى تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما 
يتغير اللون من األخضر الزمردي إلى 

األزرق الغامق.

بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

50 يورو سلسلة أوروبا: 

العمودية   النافذة 
ضع الورقة المالية في مواجهة 

الضوء. تصبح النافذة في الصورة 
ثالثية األبعاد شفافة، وتظهر صورة 

»أوروبا« على كلى الجانبين.

األمام

الخلف
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بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

100 يورو سلسلة أوروبا: 

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء إلى 

تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما يتغير 
اللون من األخضر الزمردي إلى األزرق 
الغامق وتظهر الرموز € بجانب الرقم.

األمام

الخلف

  صورة فرعية ثالثية األبعا
أمل الورقة المالية. يتحرك رمز € 

صغير حول الرقم أعلى الشريط 
الفضي. تصبح الرموز € أكثر وضوًحا 

تحت الضوء المباشر.

المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

العمودية   النافذة 
ضع الورقة المالية في مواجهة 

الضوء. تصبح النافذة في الصورة 
ثالثية األبعاد شفافة، وتظهر صورة 

»أوروبا« على كلى الجانبين.
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بارزة   طباعة 
المس السطور البارزة 
القصيرة على الجانب 

األيسر والحواف اليمنى 
من الورقة المالية. 

200 يورو سلسلة أوروبا: 

األمام

الخلف

الزمردي   الرقم 
أمل الورقة المالية. يؤدي تأثير الضوء إلى 

تحريك الرقم ألعلى وألسفل. كما يتغير 
اللون من األخضر الزمردي إلى األزرق 
الغامق وتظهر الرموز € بجانب الرقم.

  صورة فرعية ثالثية األبعا
أمل الورقة المالية. يتحرك رمز € 

صغير حول الرقم أعلى الشريط 
الفضي. تصبح الرموز € أكثر وضوًحا 

تحت الضوء المباشر.

المائية  العالمة    صورة 
ضع الورقة المالية في 
مواجهة الضوء. صورة 

»أوروبا«، تصبح القيمة 
والصورة الرئيسية واضحة.

العمودية   النافذة 
ضع الورقة المالية في مواجهة 

الضوء. تصبح النافذة في الصورة 
ثالثية األبعاد شفافة، وتظهر صورة 

»أوروبا« على كلى الجانبين.



100 يورو و200 يورو؟ هل معداتك جاهزة لفئتي 

إذا كنت بائًعا أو كنت تستخدم آالت تداول مالية وأجهزة اعتماد بصورة منتظمة، 
يجب عليك ضمان تحديث جهازك للتعامل مع الورقتين الماليتين الجديدتين  100 

يورو و200 يورو قبل بدء تداولهما في 28 مايو، 2019.

للتأكد مما إذا كان في اإلمكان ترقية معداتك لتمييز األوراق المالية الجديدة، يرجى 
االتصال بالمورد الخاص بك. كما يمكنك مراجعة قائمة األنواع المختبرة لألجهزة 

واآلالت الموجود في موقع البنك المركزي األوروبي ECB على الويب عبر 
.www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html

تبين القائمة ما إذا كان األجهزة أو المعدات من نوع معين قد تمت ترقيتها بالفعل 
لقبول الورقتين الجديدتين 100 يورو و200 يورو أم ال.

وتذكر أنه بإمكانك فحص مدى أصالة الورقة المالية من خالل »الملمس والمظهر 
واإلمالة«.

سلسلة أوروبا: المعدات :



قد تجد في كثير من األحيان أثناء المعامالت المالية أوراق مالية مشكوك بها. في 
هذه الحالة،  	 افحصها بحرص؛

  فإذا لم تتيقن، ال تقبلها؛
  واطلب أوراق أخرى بدالً منها.

وإذا كنت قد قبلت ورقة مالية وتعتقد أنها مشكوك بها اآلن، ال تداولها ألي 
شخص آخر، فهذا قد يعد فعاًل إجرامًيا. يرجى تسليم الورقة المالية لقسم الشرطة 

المحلي، أو البنك الخاص بك، أو البنك المركزي الوطني. إذا كانت أصلية، فستسترد 
أموالك مرة أخرى.

o للمزيد من المعلومات، انتقل إلى
.www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.en.html

كما يمكنك االتصال بالبنك المركزي الوطني أو زيارة موقعه على الويب.

أوراق مالية مشكوك بها



سلسلة أوروبا: الفحص باستخدام األدوات

األمام  

المجهرية الطباعة 



سلسلة أوروبا: الفحص باستخدام األدوات

األمام  

الخلف

الحمراء من خالل كاميرا األشعة تحت 



سلسلة أوروبا: الفحص باستخدام األدوات

البنفسجية فوق  األشعة  تحت 
األمام  

الخلف



المعلومات المزيد من  أوروبا:  سلسلة 

المتوفرة اإلصدارات 

بطاقات التنقل
 )85 × 54 مم(

جميع فئات أوراق سلسلة 
»أوروبا« الورقية

للمزيد من طبعات اإلصدارات المتوفرة أو بطاقات التنقل، يرجى االتصال بالبنك 
المركزي الوطني الخاص بك أو بالبنك المركزي األوروبي. تتوفر المواد مجاًنا بكميات 

معقولة طالما بقي المخزون.

النشرة
 )105 × 210 مم(

أوراق »سلسلة أوروبا« الورقية

الملصق الدعائي
 )420 × 594 مم(

أوراق »سلسلة أوروبا« الورقية 
وعمالت اليورو النقدية



األوروبي المركزي  البنك 
 Sonnemannstrasse 20 

 Frankfurt am Main 60314 
 لمانيا 

هاتف: 49+ 69 1344 7455
فاكس: 49+ 69 1344 7401

info@ecb.europa.eu :البريد اإللكتروني

www.ecb.europa.eu/banknotes
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