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 2021جويلية  01تونس، في                                  

 
 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولين كمذ

 2021لسنة   21دد ـع
 
 

 

               ك ن ب صادرة عن سترلينيا جنيه  50 ة ـمن فئ  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة  :  الموضوع  

    (BANK OF ENGLAND) أنقلترا

 

 *** 

  

  تاريخبداية من   طرح للتداول    (BANK OF ENGLAND)لتراأنقبنك   نّ أ كم نعلم 

    . سترلينيا جنيه   50ورقة نقدية جديدة من فئـــة  2021 جوان  23

 

الورقة   السّ   الرابعاإلصدار    هي النقدية  هذه    بنك لالنقدية    لألوراق   جديدةاللسلة  من 

من    أنقلترا جديدة  صمبت   (polymère)  Série en  رالبوليم المصنوعة  أمان  وعالمات  يم 

   .تزييف حمايتها من الل

 

   الجديدة:هذه الورقة النقدية خاصيات وفي ما يلي أهّم              
  

  . األحمر :األلوان الّسائدة -

 

  .مم  x   77مم 146 :األبعاد -

 

 : ه ــالوج -

الورقة    (1 يمين  الثانية"لل  صورةعلى  "أليزابيث  وأسففي  و   ملكة  يمينها  على  لها 

 . مرات عدة ر مكرّ  "50"م قرال

منتصف (2 الوسط  ،الورقةأعلى    في  " في  نّص  طبع   ،Bank of England "

 ."Fifty Pounds"  عبارة بالطباعة الغائرة وفي األسفل 

اليسرى    في (3 شريط  الجهة  يحتوييوجد  الورقة  عرض  مع    على  بالتوازي 

  منطقة و أسفله    فية  الثاني   و الشريط      أعلىفي  واحدة    مساحتين فضيتين ثالثيتي األبعاد

 :  لنحو التالي على االوسط  شفافة في

الشريط    الموجودة    فضية  المساحة  ال   - أعلى  ثية األبعاد  تتضّمن صورة ثال في 

البريطاني  الملكي  يظهر    للتاج  قزح أب الذي  قوس  الورقة ع  لوان  إمالة  ند 

 ؛المشاهدةزاوية ر  تغيي و 
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الشريط    شفافةالالمنطقة     - وسط  في    رمز   و  "50"رقم  ال  ضمنت ت   الموجودة 

 صورة و   في مساحة باللونين الذهبي واألخضر" £"  سترلينيعملة الجنيه اال

لل الثان فضية  أليزابيث  الملك  ؛ية ملكة  حافة صورة   50£"    نصّ   طبع  ة  ــعلى 

BANK OF ENGLAND "   مرتين على التوالي . 

الشريط  الموجودة    فضيةالمساحة  ال   - أسفل  ع  في  " لتحتوي  كلمة    " Fiftyى 

إلى كلمة "و  ب "  Poundsالتي تتحّول  إمالة   ألوان قوس قزحعلى خلفية  عند 

 ؛زاوية المشاهدة   وتغييرالورقة 

 

"الورقة    أعلىفي   (4 اإلسمية  القيمة  توجد  اليسار  و 50£على  نصّ "  طبع                      : تحتها 
LONDON – FOR THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF ENGLAND   

 . الرئيسي لبنك أنقلترا و توقيع الخازن 

 

باللونين    يشعّ و "  50الرقم "  عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يظهر  عند (5

 . ألخضراو الفاقع  األحمر 

 

 ا : ــالقف  -
 

عالم  وهو      (  Alan Turing)"  تورينج  آالن  لـ "رة  صوعلى  ا الورقة  ـيحتوي قف    (1

مؤلف أعمال  و   الحاسوبأجهزة    تطوير ير و التشف مجال  ورائد في  ني  ابريطرياضيات  

آالن    ع يوجد توقي ورة  أسفل الصّ في  ؛  األسس النظرية للحاسوب الحديث  ساهمت في  

   : معه أجريت   ية فصح مقابلة   منمقتطف طباعة لو  تورينج 

 This is only a foretaste of what is to come and only the shadow 

 of what is going to be. 

  ( Alan Turing  1912 - 1954):  موديالع يوجد النص ةالصورين يم على

  ، األيسر  الجانب  لتكريم  وصور  توضيحية  رسوم    علىالورقة  خلفية    تحتوي    على 

إلى    ،تويرنج   آالن علوم  في    أبحاثهمن  مأخوذة    رياضية  وصيغ   لجدو باإلضافة 

   .الحاسوب

  

لة  عم  رمز  و   "50"رقم  الضمن  تت   التيو الموجودة في وسط الشريط    شفافةاللمنطقة  ا  (2

 .باللون الفضيفي القفا تظهر "  £"  سترلينيالجنيه اال

 

أفقيا  العدد   (3 للورقة مطبوع  والرتبي  أسفل  التسلسلي  للورقةجانب  الفي  ويتكون    األيمن 

أرقام   بثمانية  متبوعين  حرفين  مختلفةمن  األمنها    يبرز  بألوان    خضر بالخصوص 

العدد التسلسلي والرتبي  طبع هذا  ؛  ار إلى اليمينليسمن احجام تصاعدية  بأو   واألحمر

األيسر ا  عمودّي  الجانب  أعلى  من  حيث  للورقة    في  من  ويتكون  أسفل  إلى    أعلى يقرأ 

 .  والحجم اللوننفس ب  وأرقام  حروف
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ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعّرف على الخاصيات الفنية وعناصر             

  لبنك أنقلترا: اإللكتروني موقــعالالنقدية الجديدة علــى قة ن لهذه الوراألمـا

« http://www.bankofengland.co.uk » . 

 

بنكذا  ـه                أعلن  ستبقى  وقد  حاليا  المتداولة  الفئة  نفس  من  النقدية  الورقة  أّن             أنقلترا 

 .لتراأنق بنكإشعار آخر من ن حي  لىة الجديدة إفي التداول جنبا إلى جنب مع هذه الورقة النقدي 

 

 
 العـام للخزينة العامة  المدير                          

 ، والفروع           

 

        محمد الحضري 


