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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  21لسنة 2021

الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئـة  50جنيه استرليني صادرة عن بنك
أنقلترا )(BANK OF ENGLAND
***
نعلمكم أ ّن بنك أنقلترا ) (BANK OF ENGLANDطرح للتداول بداية من تاريخ
 23جوان  2021ورقة نقدية جديدة من فئـــة  50جنيه استرليني.
سلسلة الجديدة لألوراق النقدية لبنك
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار الرابع من ال ّ
أنقلترا المصنوعة من البوليمر ) )Série en polymèreبتصميم وعالمات أمان جديدة
لحمايتها من التزييف.
وفي ما يلي أه ّم خاصيات هذه الورقة النقدية الجديدة:
سائدة :األحمر.
 األلوان ال ّ األبعاد 146 :مم  77 xمم. الوجــه: )1على يمين الورقة صورة للملكة "أليزابيث الثانية" وفي أسفلها وعلى يمينها
مكرر عدة مرات .
الرقم "ّ "50
نص ""Bank of England
 )2في منتصف أعلى الورقة ،في الوسط  ،طبع
ّ
بالطباعة الغائرة وفي األسفل عبارة "."Fifty Pounds
 )3في الجهة اليسرى يوجد شريط بالتوازي مع عرض الورقة يحتوي على
مساحتين فضيتين ثالثيتي األبعاد واحدة في أعلى الشريط و الثانية في أسفله ومنطقة
شفافة في الوسط على النحو التالي :
 المساحة الفضية الموجودة في أعلى الشريط تتض ّمن صورة ثالثية األبعادللتاج الملكي البريطاني الذي يظهر بألوان قوس قزح عند إمالة الورقة
وتغيير زاوية المشاهدة؛
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 المنطقة الشفافة الموجودة في وسط الشريط تتضمن الرقم " "50و رمزعملة الجنيه االسترليني " "£في مساحة باللونين الذهبي واألخضر و صورة
نص " £50
فضية للملكة أليزابيث الثانية؛ على حافة صورة الملكــة طبع
ّ
 "BANK OF ENGLANDمرتين على التوالي.
 المساحة الفضية الموجودة في أسفل الشريط تحتوي على كلمة ""Fiftyتتحول إلى كلمة " "Poundsعلى خلفية بألوان قوس قزح عند إمالة
والتي
ّ
الورقة وتغيير زاوية المشاهدة ؛
نص:
 )4في أعلى الورقة على اليسار توجد القيمة اإلسمية " "£50وتحتها طبع
ّ

LONDON – FOR THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF ENGLAND

و توقيع الخازن الرئيسي لبنك أنقلترا .
 )5عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يظهر الرقم " "50ويش ّع باللونين
األحمر الفاقع واألخضر.
 القفــا : )1يحتوي قفـا الورقة على صورة لـ "آالن تورينج " (  )Alan Turingوهو عالم
رياضيات بريطاني ورائد في مجال التشفير وتطوير أجهزة الحاسوب ومؤلف أعمال
صورة يوجد توقيع آالن
ساهمت في األسس النظرية للحاسوب الحديث ؛ في أسفل ال ّ
تورينج وطباعة لمقتطف من مقابلة صحفية أجريت معه :
This is only a foretaste of what is to come and only the shadow
of what is going to be.
على يمين الصورة يوجد النص العمودي )Alan Turing 1912 - 1954 (:
على الجانب األيسر  ،تحتوي خلفية الورقة على رسوم توضيحية وصور لتكريم
آالن تويرنج ،باإلضافة إلى جدول وصيغ رياضية مأخوذة من أبحاثه في علوم
الحاسوب.
 )2المنطقة الشفافة الموجودة في وسط الشريط والتي تتضمن الرقم " "50و رمز عملة
الجنيه االسترليني " "£تظهر في القفا باللون الفضي.
 )3العدد التسلسلي والرتبي للورقة مطبوع أفقيا في أسفل الجانب األيمن للورقة ويتكون
من حرفين متبوعين بثمانية أرقام بألوان مختلفة يبرز منها بالخصوص األخضر
واألحمر وبأحجام تصاعدية من اليسار إلى اليمين؛ طبع هذا العدد التسلسلي والرتبي
عمود ّيا في أعلى الجانب األيسر للورقة حيث يقرأ من أعلى إلى أسفل ويتكون من
حروف وأرقام بنفس اللون والحجم.
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التعرف على الخاصيات الفنية وعناصر
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد
ّ
األمـان لهذه الورقة النقدية الجديدة علــى الموقــع اإللكتروني 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،
محمد الحضري
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