تونس ،في  12مارس 2020

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد  12لسنة 2020

الموضوع  :طرح أوراق نقدية جديدة للتّداول من فئتي  5جنيه و  10جنيه استرليني لبنك
إيرلندا »  « Bank of Irelandإليرلندا الماالية.
***
نعلاكم ّ
أن بنك إيرلنــدا »  « Bank of Irelandإليرلندا الماالية طرح للتدداول
بدايـددـة مددن تاريـددـخ  27فيفددر  2019أوراقددا نقديددة جديدددة مددن فئتددي  5جنيدده و  10جنيدده
استرليني.
تاثل هاتان الورقتان النقديتان اإلصدار األ ّول من سلسلة األوراق النقدية الجديدة
من البوليار) )polymèreلبنك إيرلنــدا وقد حافظت كل فئة منهاا على أه ّم عناصر التصايم
الاوجودة في الطبعة السابقة (من الورق) مع التحديث في الصور البارزة وإدخال تغيير في
األبعاد وبعض التعديالت األخرى التي يسهل رصدها مع إضافة عالمات أمان جديدة لحاايتهاا من
التزييف.
أه ّم خاصّيات هاتين الورقتين النّقديتين هي كالتّالي:
صة لك ّل ورقة :
 )Iالمواصفات الخا ّ
الفئـــة

األبـــعاد

صــور البـارزة
ال ّ
الوجــه

األلــوان
سـائدة
ال ّ

صورة تاثل ايرلندا الماالية
تعرف بــ " هيبرنيا"

 5جنيه

125مم × 65مم أزرق

» « Seated lady Hibernia

القفــا

صورة ألقدم مصنع
لتقطير الويسكي في
إيرلندا :
« Old Bushmills

» Distillery

 ورد 10جنيه 132مم × 69مم
 -لون السلمون

»صورة تاثل ايرلندا الماالية
تعرف بــ " هيبرنيا"
» « Seated lady Hibernia
« The

صورة ألقدم مصنع
لتقطير الويسكي في
إيرلندا :
« Old Bushmills

» Distillery
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Stockholm

 (IIالمواصفات المشتركة وأهم عالمات األمان للورقتين:
 الوجــه: )1في الجانب األيسر للورقة توجد صورة بالطباعة البارزة ترمز إلى إيرلندا الماالية
وتعرف بــ " هيبرنيا" » .« Seated lady Hibernia
 )2في أعلى وسط الورقة طبع شعار واسم البنك " " Bank of Irelandوستة
دروع بالطباعة الغائرة ؛ في الوسط توجد القياة اإلساية لفئة الورقة بلسان القلم
و في األسفل تاريخ اإلصدار » .« 31st May 2017
 )3في الجانب األيان  ،في الوسط  ،توجد نافذة شفافة تحتو على صورة مستوحاة
من األساطير اإلغريقية القدياة لرأس ميدوسـا »  « head of medusa؛ فـي
أسفل النافذة توجد عالمة أمـان «  »Spark Orbitalوهي عبارة عن وردة تظهر
من خاللها القياة اإلساية للورقة ومطبوعة بالحبر الاتغير بصريًا م ّاا يعطي
انطباعًا بحركــة ديناميكية داخلـها عند إمالة الورقة .
 )4في الجانب األيان للورقة طبع العدد التسلسلي والرتبي للورقة أفقيا ويتكون من
حرفين متبوعين بستة أرقام باللون األسود وعاوديا في أعلى الجانب األيسر للورقة
باللون السائد لفئة الورقة.
 )5عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية تظهر القياة اإلساية لفئة الورقة
باألرقام داخل شكل هندسي ويم ّع باللون األخضر كاا يمع العدد التسلسلي
والرتبي العاود باللون األخضر في ورقة  5جنيه وباللون األصفر الاخضر
في ورقة  10جنيه.
 القفــا: )1يحتو قفا الورقة على صورة ألقدم مصنع لتقطير الويسكي في إيرلندا
يعرف باسم » .« OLD BUSHMILLS DISTILLERY
 )2في منتصف الورقة ،في األعلى ،طبع شعار واسـم البنك" Bank of
 " Irelandوفي األسفل توجد القياة اإلساية لفئة الورقة بلسان القلـم ؛ في
أعلى الورقة على الياين وفي األسفل على اليسار توجد القياة اإلساية لفئة
الورقة باألرقام ورمز العالة.
 )3عند عرض الورقـة إلى األشعة فوق البنفسجيـة تم ّع األشكال الاستديرة في
أعلى الورقـة باللونين األخضر واألصفر في ورقــة  5جنيــه واألصفر
الاخضر واألحارفي ورقـة  10جنيه.
وياكن للبنوك والوسطاء الاقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية وعناصر
األمـان لهاتين الورقتين النقديتين الجديدتين علــى موقــع الواب التــالي:
» .« www.acbi.org.uk
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هـذا وقد أعلن بنك إيرلندا «  »Bank of Irelandإليرلندا الماالية أنه تد ّم سدحب
من التداول لألوراق النقدية من الطبعدة السدابقة لفئتدي  5جنيده و 10جنيده اسدترليني ( الطبعدة
مدددن الدددورق ) ولكنهدددا تبقدددى قابلدددة للتبدددديل باقددد ّر الرئيسدددي وبفروعددده وسيسدددتار البندددك
الاركددز التونسددي فددي قبددول هددذ األصددناف مددن األوراق النقديددة الاسددحوبة مددن التددداول مددن
البنوك والوسطاء الاقبولين إلى غاية يوم  31مارس .2020

المدير العـام للخزينة العامة
والفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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