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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  03لسنة 0303

الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئــة  03جنيه استرليني صادرة عن بنــك
اسكتلندا ).(Bank of Scotland
***
نعلمكم ّ
أّ بنمك اسمكتلندا ( )Bank of Scotlandطمرح للتمداول بدايمة ممن تاريـمـخ
 02فيفري  0202ورقة نقدية جديدة من فئـــة  02جنيه استرليني.
سلسلة الجديدة لألوراق النقدية من
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار الثالث من ال ّ
البوليمر) )Série en polymèreالتي يصدرها بنك اسكتلندا.
تحمل هذه الورقة الجديدة تاريخ اإلصدار)  )1st June 2019وتتميّز بتصمي جديد
ومقاسات مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من السلسلة السابقة وبعالمات أماّ جديدة لحمايتها
من التزييف.
وفي ما يلي أه ّ مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدة:
سائدة  :بنفسجي وأزرق داكن وأحمر داكن .
 األلوان ال ّ األبعاد 131 :م  23 xم .صـور والخصائص الرئيسية :
 ال ّالروائـي والشاعـــر االسكتلندي " السير والتر
 في الوجه  -:على اليمين صورة ّ
سكوت" (، )Sir Walter Scott
 في الوسط صورة مبنى بنك اسكتلندا.1

 العدد التسلسلي والرتبي للورقـة مطبوع في وجه الورقةعموديا باللوّ األحمر في الجانب األيمن وأفقيا باللوّ األسود في أعلى الورقة قريبا
إلى الوسط و يتكوّ من حرفين متتاليين تليهما ستة أرقام.
 في القفا  - :في الوسـط صورة لمبنى بنـك اسكتلندا في خلفية الورقـــــة؛
 على اليسار صورة لجسر ) .(Forth Bridgeهــذا وقد أعلن بنك اسكتلندا أنه طرح كذلك في التداول ورقة نقدية من نفس الفئة
من البوليمر من الصنف التذكاري ) ) billet commémoratif en polymèreاحتفــاال
بافتتاح معبر كوينزفيري الجديد ) (Queensferry Crossingفي اسكتلندا ؛ هذه الورقـــة
من الصنف التذكـاري لها نفس تصمي ومواصفات الورقـة النقدية المذكورة أعــاله ماعــدا
العـــدد التسلسلي والرتبي الذي يتكوّ من الحرفين التاليين (  ) QCث ستة أرقام وصورة
القفــا التــي تحمل صــورة لمعبر كوينزفيري )  (Queensferry Crossingعوضا عن
جسر) .( Forth Bridge
التعرف على الخاصيات الفنية وعناصر األماّ لهذه
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين
ّ
الورقة النقدية الجديدة ( وكذلك على الورقة النقدية التذكارية من نفس الفئــة ) على موقع الـواب
الرسمي لـ  The Committee of Scottish Bankersعلى العنواّ التالي:
.www.scotbanks.org.uk

هــذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يت تداول هذه الورقة النقدية الجديدة بالتوازي مع الورقة
النقدية من الصنف التذكاري من نفس الفئة جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليا
من نفس الفئــة.
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