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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد  10لسنة 2020

الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  20جنيها استرلينيا صادرة عن بنك أنقلترا
"."BANK OF ENGLAND
***
نعلمكم ّ
أن بنك أنقلترا طرح للتداول بداية من تاريخ  20فيفري  2020ورقة نقدية
جديدة من فئـــة  20جنيها استرلينيا.
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار الثالث من ال ّسلسلة الجديدة لألوراق النقدية لبنك
أنقلترا من البوليمر ) )Série en polymèreبتصميم وعالمات أمان جديدة لحمايتها من
التزييف.
وفي ما يلي أه ّم خاصيات هذه الورقة النقدية الجديدة:
سائدة :البنفسجي.
 األلوان ال ّ األبعاد 139 :مم  73 xمم. الوجــه: )1صورة الملكة "أليزابيث الثانية"على اليمين وفي أسفل الصورة توجد كتابة
باألحرف الصغيرة لكلمة "  " TWENTYوالرقم " "20بالحجم الصغير.
 )2في منتصف أعلى الورقة ،في الوسط  ،طبع نصّ ""Bank of England
بالطباعة الغائرة وفي األسفل عبارة "."Twenty Pounds
 )3في الجهة اليسرى يوجد شريط شفاف بالتوازي مع عرض الورقة يحتوي ،من
األعلى إلى األسفل ،على العناصر اآلتية :
 مساحة فضية تتض ّمن صورة ثالثية األبعاد للتاج الملكي البريطاني .عند إمالةالورقة وتغيير زاوية المشاهدة تحدث هذه العالمة تأثيرا بصريا يتمثل في
ظهور ألوان قوس قزح؛
 مساحة شفافة تحتوي على رمز عملة الجنيه االسترليني " "£على اليمينوصورة الملكة أليزابيث الثانية على اليسار وفي الوسط صورة لمنارة
مارقايت ""Margate lighthouse and Turner Contemporary
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التي تظهر باللون الذهبي في وجه الورقة والفضي من القفـا؛ على حافة صورة
الملكــة أليزابيث الثانية طبع نصّ ""£20 BANK OF ENGLAND
مرتين على التوالي؛
 مساحة فضية تحتوي على كلمة " "Twentyوالتي تتح ّول إلى كلمة" "Poundsعند إمالة الورقة وتغيير زاوية المشاهدة حيث تحدث هذه
العالمة تأثيرا بصريا يتمثل في ظهور ألوان قوس قزح؛
 )4في األعلى على اليسار توجد القيمة اإلسمية " "£20و تحتها طبع نصّ
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و توقيع الخازن الرئيسي لبنك أنقلترا .
 )5عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يظهر في أعلى منتصف الورقة
الرقم " "20الذي يش ّع باللونين األحمر واألخضر.
 القفــا : )1يحتوي قفا الورقة على صورة الرسام اإلنجليزي جوزيف مالورد ويليام تيرنر
" "Joseph Mallord William Turnerوفي أسفل ال ّ
صورة كتب النص التالي :
" "Light is therefore colourوعلى يسارها عموديّا ،نصّ :
" ." Joseph Mallord William Turner 1775 – 1851في الجهة اليسرى
وعلى مستوى خلفية الورقة تظهر واحدة من أشهر لوحـات الرسام ويليـام تيرنـــر
والمعروفة باسم " . "The Fighting Temeraire
 )2العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع أفقيا في أسفل الجانب األيمن للورقة
ويتكون من حرفين متبوعين بثمانية أرقام بألوان مختلفة يبرز منها بالخصوص
األخضر والبنفسجي وبعضها بأحجام مختلفة؛ نفس العدد التسلسلي والرتبي طبع
عموديّا في أعلى الجانب األيسر للورقة باللون األزرق المائل إلى البنفسجي وبأحجام
متساوية.
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية وعناصر
األمـان لهذه الورقة النقدية الجديدة علــى موقــع الـواب الرّسمي لبنك أنقلترا
» .« http://www.bankofengland.co.uk
هـذا وقد أعلن بنك أنقلترا ّ
أن الورقة النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا ستبقى
في التداول جنبا إلى جنب مع هذه الورقة النقدية الجديدة إلى حين إشعار آخر من بنك أنقلترا.
المدير العـام للخزينة العامة
والفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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