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 2020مارس  12تونس، في                                        

 
 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينكمذ

 2020لسنة  14عدد 
 
 

 

                ياسترلين جنيه   10 وجنيه  5 تيمن فئ للتّداول نقدية جديدة  قاورأطرح   : الموضوع  

   .ليةيرلندا المااإل «Ulster Bank » بنك  ولتترأل

 

*** 

  

ة من ــبداي طرح للتداول يرلندا المااليةإل «Ulster Bank »بنك  أولتتر نعلاكم أنّ 

 .              ياسترلينجنيه   10 و  جنيه 5تي من فئأوراقا نقدية جديدة   2019 فيفري 27  خــتاري

 

من الجديدة  األّول من سلتلة األوراق النقدية الورقتان النقديتان اإلصدار هاتانتاثل 

 نوع العاودي عوضاالمن ) أوراق  جديدة ادـأبعوميم ابتصبنك  ولتترأل ((polymèreرالبوليا

 .لحاايتها من التزييف حديثة عالمات أمان و(  في الطبعات التابقةالاعتاد قي األفعن 

 

 النّقديتين هي كالتّالي: أهّم خاّصيات هاتين الورقتين 

 

I)  ة كّل ورقلالمواصفات الخاّصة : 

 

 عادـاألب الفئـة 
  وانــاألل

 ةائدـالسّ 

 ارزةـور البــالصّ 

 ـاـالقف هـالوجـ

 أزرق مم 65×مم 125 جنيه  5

الفوشيا   لزهور صورة 

           ومجاوعة من وفراشة

  طيور اإلوز .

 

 

 

 

 

The «  

 

  

                            بحيرة  خريطة  ل صورة

Strangford Lough 

 لى ترمز  إ  ى وأخر

 ةـــالبحري  التيارات

  تامي  سروممهد أل

 على طول الماطئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بني  مم 69×مم 132 جنيه  10

تعرف  زهور مجاوعة من  ال

      "  Guelder-rose " بــ

 .ايرلنديرنب وأ  فراشةو    

 

  

 ايرلنديرنب صورة أل

 لازارعين  و ممهد

 األرض  ونرثيح

األحصنة  و أخرى ب

 بطاطا.لاحصول من ال
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 (II للورقتين:وأهم عالمات األمان المواصفات المشتركة 

 :هــالوج -

               باألرقام   القياة اإلساية لفئة الورقةعلى  توجد نافذة شفافة تحتويأعلى الورقة  في (1

              ة ــــفي ورق  « Strangford Lough »بحيرة   رمز العالة وصورة لخريطة  و

 على متتوى   جنيه ؛ 10في ورقة  « Lough  Erne »بحيرة  ل وصورة جنيه   5

  في شكل    «Spark Orbital » انـأم عالمة للنافذة المفافة  توجد   اليانىالجهة 

يناميكية د ة ــبصريًا ماا يعطي انطباًعا بحرك بالحبر الاتغيرالذي طبع شعار البنك 

  .هـداخل

بالطباعة  «Ulster Bank »اسم البنك و شعاريوجد في أعلى الجهة اليترى للورقة  (2

الغائرة وتحته توجد القياة اإلساية لفئة الورقة بلتان القلم وتاريخ اإلصدار                         

12 April  2018 » ."  

ويتكون من حرفين  أفقياقة العدد التتلتلي والرتبي للورطبع أعلى الورقة في   (3

 .الجانب األيتر للورقة  أسفل في وعاوديا أرقام  بتتةمتبوعين 

العدد التتلتلي والرتبي  يمع إلى األشعة فوق البنفتجية جنيه  5عرض ورقة عند  (4

طائر اإلوز لصورة  داخلهبمتتطيل يحال باألخضر كاا يظهر  في أعلى الورقة

في الوسط ، يمع جزء من زهرة الفوشيا باللونين األصفر ؛  ويمع بنفس اللون

 باللون األزرق .في أسفل الورقة العدد التتلتلي والرتبي واألخضر كاا يمع  

العدد التتلتلي والرتبي  يمع إلى األشعة فوق البنفتجية جنيه  10عرض ورقة عند  (5

صورة  داخله بمتتطيل يحال باللون األصفر الاخضر  كاا يظهر  في أعلى الورقة 

األحار باللونين  روزهالء من اجزأمع تباللون األخضر ؛  في الوسط ، ة شجرلورقة 

باللون  «Guelder-rose » رةيوشج ولحقمن المتاحة مع تكاا واألخضر 

 .باللون األزرقفيمع  في أسفل الورقة العدد التتلتلي والرتبي أّما األصفر الاخضر 

 :اــالقف -

وفي  «Ulster Bank »اسم البنك شعار وطبع تار، في األعلى، على الي   (1

في أعلى الورقة على الياين القياة اإلساية لفئة الورقة بلتان القلـم ؛ األسفل توجد 

 .ورمز العالة  القياة اإلساية لفئة الورقة باألرقام وفي األسفل على اليتار توجد

 ط الورقة  يظهر في وسإلى األشعة فوق البنفتجية جنيه  5عرض ورقة عند  (2

ويمع باألخضر واألصفر  معيّنفي ناط هندسي بالحجم الكبير و" 5الرقم "

  .الاخضر كاا تمع بنفس األلوان صورة المرأة وطفل يتجوالن على شاطئ البحر

 يظهر في وسط الورقة  إلى األشعة فوق البنفتجية جنيه  10عرض ورقة عند  (3

يمع باألخضر واألصفر ون بالحجم الكبير وفي ناط هندسي معي " 10الرقم "

في شكل تظهر الاخضر كاا تمع  بنفس األلوان صورة لاجاوعة من البطاط 

 .قفاصورة  الهرمي ومتاحتين متفرقتين من الحقول الاوجودة ب
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وياكن للبنوك والوسطاء الاقبولين مزيد التعّرف على الخاصيات الفنية                  

: الواب التـالي موقــع علــى  دتينـالجديتين قتين النقديالوراتين هل  وعناصر األمـان

« www.acbi.org.uk » . 

 

ممن  أنه تمّم سمحبالماالية   إليرلندا «Ulster Bank »بنك  أولتترقد أعلن و ذاـه                   

ن  ممالطبعمة  ) ياسمترلينجنيمه  10و  جنيمه 5لفئتمي   من الطبعة التمابقةالتداول لألوراق النقدية 

وبفروعمه  وسيتمتار البنمك الاركمزي  ولكنهما  تبقمى  قابلمة  للتبمديل  باقمّرر  الرئيتمي  المورق (

مممن البنمموك  النقديممة الاتممحوبة مممن التممداولالتونتممي  فممي قبممول هممذر األصممناف مممن  األوراق 

 .2020مارس  31والوسطاء الاقبولين إلى غاية يوم 

 

 

 
 للخزينة العامة العـام المدير                          

 ،الفروع و           

 

  عبد العزيز بن سعيد 
 

 

 

 

 


