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 7112مارس  11 في ،تونس                    
 

 

 رةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولينمذكّ 

7102ّلسنة01ّّعـددّ
 
 

 

عن البنك الملكي صادرة  جنيه استرليني 5فئة  من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة ّ: الموضوعّّ

   " Royal Bank of Scotland " االسكتلندي

 

***ّ

طمرح "   Royal Bank of Scotland " الملكمي االسمكتلنديالبنمك  نعلمكم  ن ّ  

     .جنيه استرليني 5ورقة نقدية جديدة من فئـــة  7112 نكتوبر  27بداية من تاريخ  للتداول

هذه الورقة النقدية هي اإلصدار األّول من الّسلسلة الجديدة لألوراق النقدية من 

 .الملكي االسكتلندي البنكلتي يصدرها ا( polymère) Série enرالبوليم

مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من مقاسات بتصمي  جديد وهذه الورقة تتميز 

 التزييف.لتدعي  سالمتها وحمايتها من رة بعالمات نما  متطوّ والسلسلة السابقة 

 

ّ الجديدة:وفي ما يلي نهّ  مواصفات هذه الورقة النقدية             
  

I. ائدة  .رقاألزّ:ّّاأللوانّالس 

 

II. م  175 :ادـاألبعx   25  م.  

ّ

III. الرئيسيةّورصّ ال: 

ّ

 ّ                 "ردفانا  ش" يةسكتلندااللألديبة والشاعرة صورة على اليمين  -:ّالوجهفي

 (Nan Shepherd 1893 -1981  )، 

سلسلة جبال لصورة  خلفيّة الورقة ، في ،اليسار علىالوسط وفي   -           

مقتبس من نعمال نّص و (  The Cairngorms)اس  تعرف ب في اسكتلندا

  ."نا  شافرد"

ّ

 ّالماكريلنوع سمكتا  من ّ -ّّ:ّالقفافي، 

شاعر للّّّ( The Choice"االختيار" )مقتطف من قصيدة بعنوا   -                

 . ( Sorley  MacLean ) "ماكلين ليسور" االسكتلندي 
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IV. ّعالماتّاألمان: 

ّ 

في الركن األعلى  "5£قيمة اإلسمية "ال وسلسلة الجبال و  صورة "نا  شافرد" (0

بالطباعة  طبعت في الوجه والقفا   وجميع النّصوصوشعار البنك  على اليسار

السمكتين  و "5£"العمودية  قيمة اإلسمية الطبعت في قفا الورقة  الغائرة.

 بالطباعة الغائرة.

الورقة وهو  عرضبالتوازي مع شريط  وجدعلى اليسار يالورقة وجه في  (7

متد من نعلى إلى نسفل يمكن مشاهدتها من الوجه والقفا تافذة شفافة نعبارة على 

 هيتغير لونوعلى شعار البنك النافذة تحتوي هذه للضوء النافذ. الورقة  عرض عند

من الوجه يمكن مشاهدته  حيثمن األخضر إلى األزرق عند تحريك الورقة 

  .دائرة تتحرك بصريا عند إمالة الورقة الشعار. تظهر داخل القفا كذلك من و

الملو  القزحي  حبرالبشريط يظهر  عند  تحريك الورقة وتغيير زاوية المشاهدة (3

ل بالتوازي مع طوالرئيسية يمتد من يسار وجه الورقة إلى صورة الشخصية و

  .ويعبر النافذة الشفافة الورقة

وهو عبارة على مسارين ا  ماألفي الجهة اليسرى من وجه الورقة يوجد خيط  (4

" FIVE" ةكلمن يمتدا  على طول نجزاء من النافذة الشفافة ويتضمنا  يعمودي

              ."5" الرق  و

  ،الرئيسية نعلى صورة الشخصية الخط األفقيعلى مستوى ،  الورقة في وجه (5

 طبعت باألحرف الدقيقة . "ROYALBANKOFSCOTLAND"طبع نّص  

باألحرف الدقيقة في  "5"الرق  تكرار و "FIVE5FIVE5"عبارة  كذلك

باألحرف الدقيقة في مساحات  "5"الرق  يظهر تكرار  في القفا. متفرقةمساحات 

 .مختلفة

في الجانب األيمن لوجه الورقة يوجد العدد التسلسلي و الرتبي وهو مطبوع  (6

العدد  يظهر نفس ونرقام ذات حج  متساوي ستة و يتكو  من حرفين تليهما  نفقيا

  .في  الجانب األيسر عموديا
الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يشع العدد التسلسلي وجه  عند عرض (2

 الموجود والرتبي  العدد التسلسليبينما يشع على اليمين باللو  األزرق والرتبي 

على يمين النافذة  الماكريلعلى اليسار باللو  األخضر. كما تشع صورة سمكة 

سة خمصورة لـنما في الركن األسفل على اليسار فتشع األخضر  الشفافة باللو 

الورقة   قفا في . باللو  األزرق خماسيشكل براغيش بأجنحة ممتدة مكونة ل

من صورة السمكتين مساحات باللو  األزرق و تشع النصوص بعض تشع 

 .األصفر و األخضر نينباللو
 جنبا إلى جنبالجديدة  النقدية  ةــالورق ه هذوتجدر اإلشارة إلى ننه يت  تداول ذا ــه       

 .المتداولة حاليا من نفس الفئةالنقدية  ةـالورق  مع 
 العـامّللخزينةّالعامةّالمدير                          

 والدفوعات،ّّّّّّّّّ
ّ

ّ     العلويمحمدّفوزيّّ


