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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد  13لسنة 2020

الموضوع  :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئة  10جنيه استرليني صادرة عن
دانسك بنك » «Danske Bankإليرلندا الشمالية.
***
نعلمكم ّ
أن دانسك بنك » «Danske Bankإليرلندا الشمالية طرح للتداول بداية من
تاريخ  27فيفري  2019ورقة نقدية جديدة من فئـــة  10جنيه استرليني.
هذه الورقة النقدية هي اإلصدار األ ّول من سلسلـة األورا النقديـة الجديدة من
البوليمر) )polymèreلـدانسك بنك وقد حافظت هذه الورقة الجديدة على أه ّم عناصر التصميم
الموجودة في الطبعة السابقة (من الور ) مع التحديث في الصور البارزة وإدخال تغيير في
األبعاد وبعض التعديالت األخرى التي يسهل رصدها مع إضافة عالمات أمان جديدة لحمايتها من
التزييف.
وفي ما يلي أه ّم خاصيات هذه الورقة النقدية الجديدة:
سائدة :األخضر.
 األلوان ال ّ األبعاد 132 :مم  69 xمم. الوجــه: )1في الجانب األيمن للورقة توجد صورة بالطباعة البارزة لـجون بويد دنلوب
»  «John Boyd Dunlopوهو مخترع اسكتلندي ومؤسس شركة إطارات
السيارات التي تحمل اسمه »  « Dunlopوفي أسفل الجانب األيسر صورة لنجله
يركب دراجة هوائية ؛ في أعلى الورقة على اليمين طبع الرقم "  "10ورمز
العملة وعلى اليسار الرقم " . "10
 )2في منتصف الورقـة ،في األعلى ،طبع شعارواسـم البنك »«Danske Bank
بالطباعة البارزة وفي الوسط عبـارة »  «Ten Pounds Sterlingوتاريـــــخ
اإلصــــدار »  « At Belfast 6th July 2017وفـي األسفل الرقــم " "10
باللون األبيض والحجم الكبير.
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 )3في الجانب األيمن للورقة طبع العدد التسلسلي والرتبي للورقة عموديّا ويتكون من
حرفين متبوعين بسبعة أرقام باللون األحمر وأفقيا في أعلى الجانب األيسر للورقة
باللون األسود.
 )4في الجهة اليسرى توجـد نافـذة شفـافة تحتوي على جـزء من الرقــــم "" 10
بالحجم الكبير و عالمة أمـان »  «Spark Orbitalوهي عبارة عن صــــورة
عجلـة »  « une roueمطبوعة بالحبر المتغير بصريًا ممـّــا يعطـي انطباعًا
بحركــة ديناميكية داخلـها عند إمالة الورقة .
 )5عند عرض الورقة إلى األشعة فو البنفسجية يظهر في األعلى الرقم ""10
داخل مستطيل ويش ّع باللون األخضر كما يشع الرقــم " "10المطبوع بالحجم
الكبير باللونين األخضر واألصفر.
 القفــا: )1يحتوي قفا الورقة على منظر لـــ ». «City Hall, Belfast
 )2في أعلى الجهة اليسرى للورقـة طبع شعار واسـم البنـك »«Danske Bank
وفي أعلى منتصف الورقة الرقم " " 10ورمز العملة ؛ في األسفل يوجد نص :
» «Ten Pounds Sterlingوعلى اليمين و اليسار الرقــم " ." 10
 )3عند عرض الورقـة إلى األشعة فو البنفسجيـة تش ّع بعض المساحات المتفرقة من
الصور البارزة باللـون األخضر.
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية وعالمات
األمـان لهذه الورقة النقدية الجديدة علــى موقــع الواب التالي .« www.acbi.org.uk » :
هـذا وقد أعلن دانسكك بنكك » «Danske Bankإليرلنكدا الشكمالية أنكه تك ّم سكحب
للورقة النقديكة مكن الطبعكة السكابقة لهكذه الفئكة (مكن الكور ) ولكنهكا تبقكى قابلكة للتبكديل بمقك ّره
الرئيسككي وبفروعككه وسيسككتمر البنككك المركككزي التونسككي فككي قبككول هككذا الصككنف مككن األورا
النقدية المسحوبة من التداول من البنوك والوسطاء المقبولين إلى غاية يوم  31مارس .2020
المدير العـام للخزينة العامة
والفروع،
عبد العزيز بن سعيد
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