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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد  14لسنة 2020

الموضوع  :طرح أوراق نقدية جديدة للتّداول من فئتي  5جنيه و  10جنيه استرليني
ألولتتر بنك «  »Ulster Bankإليرلندا الماالية.
***
نعلاكم ّ
أن أولتتر بنك «  »Ulster Bankإليرلندا الماالية طرح للتداول بدايــة من
تاريــخ  27فيفري  2019أوراقا نقدية جديدة من فئتي  5جنيه و  10جنيه استرليني.
تاثل هاتان الورقتان النقديتان اإلصدار األ ّول من سلتلة األوراق النقدية الجديدة من
البوليار) )polymèreألولتتر بنك بتصاميم وأبعـاد جديدة ( أوراق من النوع العاودي عوضا
عن األفقي الاعتاد في الطبعات التابقة ) وعالمات أمان حديثة لحاايتها من التزييف.
أه ّم خاصّيات هاتين الورقتين النّقديتين هي كالتّالي:
صة لك ّل ورقة :
 )Iالمواصفات الخا ّ
الفئـة

األبـعاد

صــور البـارزة
ال ّ
الوجــه

األلــوان
سـائدة
ال ّ

صورة لزهور الفوشيا
وفراشة ومجاوعة من
طيور اإلوز .

 5جنيه

125مم × 65مم

أزرق

 10جنيه

132مم × 69مم

بني

The
مجاوعة من الزهور «تعرف
بــ " " Guelder-rose
و فراشة وأرنب ايرلندي.
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القفــا

صورة لخريطة بحيرة
Strangford Lough
وأخرى ترمز إ لى
التيارات البحريـــة
وممهد ألسر تامي
على طول الماطئ.
صورة ألرنب ايرلندي
و ممهد لازارعين
يحرثون األرض
باألحصنة و أخرى
لاحصول من البطاطا.

 (IIالمواصفات المشتركة وأهم عالمات األمان للورقتين:
 الوجــه: )1في أعلى الورقة توجد نافذة شفافة تحتوي على القياة اإلساية لفئة الورقة باألرقام
و رمز العالة وصورة لخريطة بحيرة «  » Strangford Loughفي ورقــــة
 5جنيه وصورة لبحيرة «  » Lough Erneفي ورقة  10جنيه ؛ على متتوى
الجهة اليانى للنافذة المفافة توجد عالمة أمـان «  »Spark Orbitalفي شكل
شعار البنك الذي طبع بالحبر الاتغير بصريًا ماا يعطي انطباعًا بحركــة ديناميكية
داخلـه.
 )2في أعلى الجهة اليترى للورقة يوجد شعار واسم البنك «  »Ulster Bankبالطباعة
الغائرة وتحته توجد القياة اإلساية لفئة الورقة بلتان القلم وتاريخ اإلصدار
» ."12 April 2018
 )3في أعلى الورقة طبع العدد التتلتلي والرتبي للورقة أفقيا ويتكون من حرفين
متبوعين بتتة أرقام وعاوديا في أسفل الجانب األيتر للورقة .
 )4عند عرض ورقة  5جنيه إلى األشعة فوق البنفتجية يمع العدد التتلتلي والرتبي
في أعلى الورقة باألخضر كاا يظهر متتطيل يحال بداخله صورة لطائر اإلوز
ويمع بنفس اللون ؛ في الوسط  ،يمع جزء من زهرة الفوشيا باللونين األصفر
واألخضر كاا يمع العدد التتلتلي والرتبي في أسفل الورقة باللون األزرق .
 )5عند عرض ورقة  10جنيه إلى األشعة فوق البنفتجية يمع العدد التتلتلي والرتبي
في أعلى الورقة باللون األصفر الاخضر كاا يظهر متتطيل يحال بداخله صورة
لورقة شجرة باللون األخضر ؛ في الوسط  ،تمع أجزاء من الزهور باللونين األحار
واألخضر كاا تمع متاحة من الحقول وشجيرة «  »Guelder-roseباللون
األصفر الاخضر أ ّما العدد التتلتلي والرتبي في أسفل الورقة فيمع باللون األزرق.
 القفــا: )1في األعلى ،على اليتار ،طبع شعار واسم البنك «  »Ulster Bankوفي
األسفل توجد القياة اإلساية لفئة الورقة بلتان القلـم ؛ في أعلى الورقة على الياين
وفي األسفل على اليتار توجد القياة اإلساية لفئة الورقة باألرقام ورمز العالة .
 )2عند عرض ورقة  5جنيه إلى األشعة فوق البنفتجية يظهر في وسط الورقة
الرقم " "5بالحجم الكبير وفي ناط هندسي معيّن ويمع باألخضر واألصفر
الاخضر كاا تمع بنفس األلوان صورة المرأة وطفل يتجوالن على شاطئ البحر.
 )3عند عرض ورقة  10جنيه إلى األشعة فوق البنفتجية يظهر في وسط الورقة
الرقم " "10بالحجم الكبير وفي ناط هندسي معين ويمع باألخضر واألصفر
الاخضر كاا تمع بنفس األلوان صورة لاجاوعة من البطاط تظهر في شكل
هرمي ومتاحتين متفرقتين من الحقول الاوجودة بصورة القفا.
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وياكن للبنوك والوسطاء الاقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية
وعناصر األمـان لهاتين الورقتين النقديتين الجديـدتين علــى موقــع الواب التـالي:
» .« www.acbi.org.uk
هـذا وقد أعلن أولتتر بنك «  »Ulster Bankإليرلندا الماالية أنه تم ّم سمحب ممن
التداول لألوراق النقدية من الطبعة التمابقة لفئتمي  5جنيمه و 10جنيمه اسمترليني ( الطبعمة ممن
المورق ) ولكنهما تبقمى قابلمة للتبمديل باقمرّر الرئيتمي وبفروعمه وسيتمتار البنمك الاركمزي
التونتممي فممي قبممول هممذر األصممناف مممن األوراق النقديممة الاتممحوبة مممن التممداول مممن البنمموك
والوسطاء الاقبولين إلى غاية يوم  31مارس .2020

المدير العـام للخزينة العامة
و الفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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