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مذكّرةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولين
عـددّّ07لسنةّّ 7102
ّّالموضوع ّ:طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  5جنيه استرليني صادرة عن بنك اسكتلندا
"."BANK OF SCOTLAND
***
نعلمكم ّ
أن بنك اسكتلندا طرح للتداول بداية من تاريخ  4أكتوبر  7112ورقة نقدية
جديدة من فئـــة  5جنيه استرليني.
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار األ ّول من ال ّسلسلة الجديدة لألوراق النقدية من
البوليمر) )Série en polymèreالتي يصدرها بنك اسكتلندا.
تتميز هذه الورقة بمقاسات جديدة وبعالمات أمان متط ّورة لتدعيم سالمتها وحمايتها
من التزييف وقد حافظت على نفس ال ّ
صور الرئيسية واأللوان السائدة وجملة من أه ّم عناصر
التصميم القديم للورقة من نفس الفئة من السلسلة السابقة (سلسلة  ) 7111مع إدخال بعض
التغييرات واإلضافات التي يمكن رصدها بسهولة.
وفي ما يلي أه ّم مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدةّ :
 .Iاأللوانّالسائدةّّّ:األزرق.
 .IIاألبعاد 175 :مم  25 xمم.
ّ
 .IIIالصّورالرئيسيةّ:
ّ
 فيّالوجهّ - :على اليمين صورة "،"Sir Walter Scott
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-على اليسار صورة مبنى بنك اسكتلندا.
 فيّالقفاّّ-:على اليمين صورة مبنى بنك اسكتلندا،
ّّّّ ّّّّ -على اليسار جسر " ّ "Brig O’DOONو تمثال " Robert
ّ ."Burns
ّ
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ّ
 .IVعالماتّاألمانّ:
 )0صورة "ّ "Sir Walter Scottعلى اليمين بالطباعة الغائرة .في الحاشية
اليمنى للورقة شعار البنك يليه نصّ " "BANK OF SCOTLANDعموديا
بالطباعة الغائرة.
 )7على يسار الورقة يوجد مبنى بنك اسكتلندا .على مستوى الجهة اليسرى لهذا
المبنى يظهر الجزء األخير منه في شكل نافذة شفافة عند عرض الورقة للضوء
النافذ حيث يمكن مشاهدة هذا الجزء من المبنى من خالل وجه الورقة و كذلك من القفا.
 )3في أعلى الجهة اليسرى للورقة يوجد شكل دائري في خلفية الورقة على مستوى
مبنى بنك اسكتلندا حيث يظهر رسم لزهرة الشوك الوردي.عند مسك الورقة قبالة
الضوء يختفي هذا الرسم ليظهر الرقم "."5
 )4عند عرض الورقة للضوء النافذ تظهر أجزاء مختلفة من مبنى بنك اسكتلندا
بصفة شفافة من خالل وجه و قفا الورقة .شعار البنك الموجود أسفل المبنى يمكن
رؤيته كامال عند مسك الورقة في اتجاه الضوء.
 )5عند تحريك الورقة لتغيير زاوية المشاهدة يصبح لون قبة المبنى المعا.
 )6عند تحريك الورقة يتغير لون الرقم " "5المطبوع بالحجم الكبير في يمين أسفل
وجه الورقة من األزرق إلى األخضر كما يظهر شريط ساطع اللون يتحرك بصريا
صعودا و هبوطا.
 )2يحتوي وجـه الورقـــة على كتابة باألحرف الدقيقة للعبارة التالية
" "BANKOFSCOTLANDكما يظهر الرقم  5معاد عديد المرات في
مساحات مختلفة من وجه الورقة .في القفا تظهر العبارة التالية
" "BANKOFSCOTLAND5و نصّ ""BANK OF SCOTLAND
باألحرف الدقيقة و كذلك الرقم  5معاد عديد المرات بالمناطق المزخرفة بالزوايا
األربعة للورقة.
 )8العدد التسلسلي و الرتبي للورقة مطبوع في وجه الورقة عموديا باللون األحمر
في الجانب ا أليمن للورقة و يتكون من حرفين متتاليين تليهما ستة أرقام .و يظهر
نفس العدد على الجانب األيسر من الورقة أفقيا باللون األسود.
 )9عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية تشع مساحات متفرقة من وجه
و قفا الورقة و جزء من شعار البنك الموجود تحت المبنى باللون األخضر بينما
تشع زهرة الشوك الوردي باللونين األخضر و األحمر في وجه الورقة وفي القفا.
هــذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا إلى جنب مع
الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة.
المديرّالعـامّللخزينةّالعامة
ّّّّّّّّّوالدفوعاتّ ،
ّ
ّمحمدّفوزيّالعلوي
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