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 2020مارس  12تونس، في                                        

 
 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينكمذ

 2020لسنة   13د عد
 
 

 

              عن صادرة ياسترلينيه جن  10من فئة  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة   : الموضوع  

   إليرلندا الشمالية. «Danske Bank» دانسك بنك

 

*** 

  

بداية من  رح للتداولط إليرلندا الشمالية «Danske Bank» دانسك بنك نعلمكم أنّ 

 .ياسترلينيه جن  10ورقة نقدية جديدة من فئـــة  2019 فيفري 27 تاريخ

 

من  الجديدة ةـالنقدي ورا األة ـسلسلمن ل األوّ  اإلصدار هيالنقدية  هذه الورقة

 تصميم الأهّم عناصر على هذه الورقة الجديدة حافظت وقد  دانسك بنكلـ ((polymèreرالبوليم

تغيير في إدخال والصور البارزة في تحديث المع )من الور (  الطبعة السابقةفي الموجودة 

حمايتها من لجديدة عالمات أمان إضافة مع  رصدها  يسهل التي األخرى   التعديالت بعضو األبعاد

  .التزييف

 

  الجديدة:هذه الورقة النقدية خاصيات  وفي ما يلي أهمّ             
  

  .األخضر :األلوان الّسائدة -

  .مم x   69مم 132 :األبعاد -

 :هــالوج -

                  جون بويد دنلوببالطباعة البارزة لـ صورةتوجد  في الجانب األيمن للورقة (1

«John Boyd Dunlop » طارات إمؤسس شركة ومخترع اسكتلندي  هوو

وفي أسفل الجانب األيسر صورة  لنجله »  « Dunlop  تي تحمل اسمهالالسيارات 

ورمز  "10في أعلى الورقة على اليمين طبع الرقم  "  ؛ يركب دراجة هوائية

 ." 10العملة وعلى اليسار الرقم " 

 «Danske Bank»م البنك ـاسشعارو طبع ،علىمنتصف الورقـة، في األ في  (2

خ  ـــــوتاري « Ten  Pounds Sterling»  رةاـعبالوسط وفي  البارزةبالطباعة 

"  10م " ــالرق ي األسفل ـفو « At  Belfast  6th  July 2017 » دار ــــاإلص

 جم الكبير.حالباللون األبيض و
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ا ويتكون من طبع العدد التسلسلي والرتبي للورقة عموديّ للورقة الجانب األيمن في  (3

األحمر وأفقيا في أعلى الجانب األيسر للورقة حرفين متبوعين بسبعة أرقام باللون 

 باللون األسود.

            " 10م "ــــزء من الرقـج تحتوي على افة  ـذة شفـد نافـالجهة اليسرى توجفي  (4

 وهي عبارة عن صــــورة                 Spark Orbital»  «انـعالمة أم بالحجم الكبير و

انطباًعا  يـيعطممـّــا  مطبوعة بالحبر المتغير بصريًا   une  roue »  « ةـجلع

 .عند إمالة الورقة  هاـة ديناميكية داخلــبحرك

" 10الرقم " في األعلى عرض الورقة إلى األشعة فو  البنفسجية يظهرعند  (5

" المطبوع بالحجم 10"م ــالرقكما يشع  ويشّع باللون األخضرمستطيل داخل 

 واألصفر.باللونين األخضر الكبير 

 :اــالقف -

 .    «City Hall, Belfast»منظر  لـــعلى يحتوي قفا الورقة  (1

 «Danske Bank»ك ـاسـم البنو شعار طبعفي أعلى الجهة اليسرى للورقـة  (2

  : ؛ في األسفل يوجد نص ورمز العملة " 10وفي أعلى منتصف الورقة الرقم " 

«Ten Pounds Sterling»  10م " ــرقعلى اليمين و اليسار الو ." 

  من المتفرقة الورقـة إلى األشعة فو  البنفسجيـة تشّع بعض المساحات  عند عرض (3

 باللـون األخضر.البارزة  صورال

 

 وعالمات ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعّرف على الخاصيات الفنية           

 . « www.acbi.org.uk »: التالي  بالوا موقــع األمـان لهذه الورقة النقدية الجديدة علــى

 

 سكحب تكمّ  أنكه  إليرلنكدا الشكمالية «Danske Bank» بنكك دانسكك   قد أعلنو ذاـه                   

 هبمقكرّ  للتبكديل   تبقكى قابلكة  ولكنهكا (الكور مكن )الفئكة  السكابقة لهكذهمكن الطبعكة ورقة النقديكة لل

تونسككي  فككي قبككول هككذا الصككنف مككن األورا  وسيسككتمر البنككك المركككزي ال  روعككهفبوالرئيسككي 

 .2020مارس  31يوم من البنوك والوسطاء المقبولين إلى غاية  النقدية المسحوبة من التداول

 

 
 العـام للخزينة العامة المدير                          

 ،والفروع           

 

       عبد العزيز بن سعيد 


