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مذكّرةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولين
عـددّّ65لسنةّّ 7102

ّّالموضوع ّ:طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  10جنيه استرليني صادرة عن البنك
الملكي االسكتلندي ( .) Royal Bank of Scotland
*** ّ
نعلمكم ّ
أن البنك الملكي االسكتلندي ( )Royal Bank of Scotlandطرح للتدداول بدايدة
من تاريخ  4أكتوبر  2017ورقة نقدية جديدة من فئـــة  10جنيه استرليني.
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار الثاني من السّلسلة الجديدة لألوراق النقدية من
البوليمر) )Série en polymèreالتي يصدرها البنك الملكي االسكتلندي.
تتميّز هذه الورقة بتصميم جديد ومقاسات مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من السلسلة
السابقة وبعالمات أمان جديدة لتحسين جودتها و تدعيم سالمتها وحمايتها من التزييف.
وفي ما يلي أه ّم مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدةّ :
 .Iاأللوانّالسائدةّّّ:البنّي.

 .IIاألبعـاد 131 :مم  96 xمم.
ّ
 .IIIالصّورالرئيسيةّ:
ّ
 فيّالوجهّ -ّ:على اليمين صورة للكاتبة االسكتلندية "ماري سوميرفيل"
( ،) Mary Somerville 1780 -1872
 في الوسط وعلى اليسار ،في خلفيّة الورقة  ،صورة لشاطئ فياسكتلندا ( )Burntisland beachونصّ مقتبس من أعمال ماري سوميرفيل.
ّ
 فيّالقفاّّ -ّّ:صورة النثنين من نثعال الما ،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 مقتطف من قصيدة بعنوان "المراسي" ( ّ ّ ّ )The mooringsلــ "نورمان ماكرايغ.) Norman MacCraig( ".
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 .IVعالماتّاألمانّ:

)0

)7

)3
)4
)5
)6
)2

ّ
في وجه الورقة طبعت صورة " ماري سوميرفيل " والقيمة اإلسمية للورقة ""£10
المطبوعة عموديا في الركن األعلى على اليسار واسم وشعار البنك والنصّ المقتبس
من أعمال ماري سوميرفيل بالطباعة البارزة .في قفا الورقة طبعت صورة الثعال
المائية والقيمة اإلسمية للورقة " "£10في الركن األعلى على اليمين واسم وشعار
البنك وجميع النّصوص المكتوبة بالطباعة البارزة.
في وجه الورقة على اليسار يوجد شريط بالتوازي مع عرض الورقة وهو عبارة على
نافذة شفافة تمتد من أعلى إلى أسفل يمكن مشاهدتها من الوجه والقفا عند عرض الورقة
للضو النافذ .تحتوي هذه النافذة على شعار البنك الذي يتغير لونه من الذهبي إلى
األخضر عند إمالة الورقة والذي يمكن مشاهدته أيضا من القفا  .تظهر داخل الشعار
دائرة تتحرك بصريا عند إمالة الورقة.
عند تحريك الورقة لتغيير زاوية المشاهدة يظهر شريط بالحبر الالمع القزحي األلوان
ويمتد من يسار وجه الورقة إلى صورة الشخصية الرئيسية عبر النافذة الشفافة .جز
صغير من هذا الشريط يمكن مشاهدته كذلك على مستوى الحــافة اليمنى للورقة.
في الجهة اليسرى من وجه الورقة يوجد مسارين عموديين يمتدان على طول أجزا
من النافذة الشفافة ويتضمنان تكرار لكلمة " "TENوللرّقم "."10
في الزاوية السفلى من الجان األيسر لوجه الورقة توجد عالمة لمسية لذوي اإلعاقة
البصرية وهي عبارة عن مجموعتين من النقاط  ،تتكون كل واحدة منهما من أربع
نقاط بارزة يمكن تحسّسها باألصابع وتأخذ شكل مربّع لكل مجموعة .
في أسفل الجان األيمن لوجه الورقة يوجد العدد التسلسلي والرتبي وهو مطبوع
أفقيا بينما يظهر نفس العدد عموديا في الجان األيسر.
عند عرض وجه الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يشع العدد التسلسلي والرتبي
األفقي باللون األزرق بينما يشع العدد العمودي باللون األخضر .في أعلى الجهة
اليسرى للورقة يظهر مستطيل بداخله خطوط ترمز إلى شكل نثعل الما و يشع ّ
باللون األخضر .في أسفل الجهة اليسرى توجد بعض ال ّرموز الهندسية التي تشع
باللون األزرق وفي الركن األسفل صورة لـخمسة براغيش باسطة أجنحتها في شكل
خماسي األضالع تش ّع كذلك باللون األزرق  .في قفا الورقة تشع بعض ال ّسطور
المخفيّة من مقتطف القصيدة باللون األزرق كما تش ّع مساحات من صورة نثعال الما
باللونين األخضر واألحمر.

هــذا وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول هذه الورقــة النقدية الجديدة جنبا إلى
جن مع الورقـة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة.
المديرّالعـامّللخزينةّالعامة
ّّّّّّّّّوالدفوعات،
ّ
ّ
ّعبدّالعزيزّبنّسعيد
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