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 0202أكتوبر  11 في ،تونس            
 

 

 رة إلى البنوك والوسطاء المقبولينكمذ

 0303لسنة  03عـدد 

 

 

 

              كــبن صادرة عن جنيه استرليني  03ة ــفئ من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة  : الموضوع  

   . (Bank of Scotland)اسكتلندا 

 

*** 

  

 ّّ  خ ـمـ(  طمرح للتمداول بدايمة ممن تاريBank of Scotland) سمكتلندا  بنمك انعلمكم  أ

 جنيه استرليني. 02ورقة نقدية جديدة من فئـــة   0202فيفري  02

    

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

 لتي يصدرها بنك اسكتلندا.( اpolymère) Série enالبوليمر

 

بتصمي  جديد  تتميّزو (( 1st June 2019تاريخ اإلصدارالجديدة  هذه الورقةمل تح

حمايتها لوبعالمات أماّ جديدة  مقاسات مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من السلسلة السابقةو

 من التزييف.

  

  الجديدة:وفي ما يلي أهّ  مواصفات هذه الورقة النقدية             

  

 حمر داكن .أبنفسجي  وأزرق داكن و :  األلوان الّسائدة -

 

  .م  x   23م  131 :األبعاد -

 

 :والخصائص الرئيسية  الّصـور -

 

  السير والتر  " ر االسكتلنديـــي والشاعـالّروائ صورةعلى اليمين  -: الوجهفي

 ، (Sir Walter Scott)  "سكوت

 .نداصورة مبنى بنك اسكتل في الوسط -                               



 

0 

 

 

 

ة مطبوع في وجه الورقة ـالعدد التسلسلي والرتبي للورق -                               

في أعلى الورقة قريبا  باللوّ األسود  أفقياو عموديا باللوّ األحمر في الجانب األيمن

 تليهما ستة أرقام. و يتكوّ من حرفين متتاليينإلى الوسط  

 

  ؛ةـــــفي خلفية الورق ك اسكتلنداـبنمبنى ل صورة ط ـفي الوس - : القفافي  

 . Forth Bridge) (جسر صورة لعلى اليسار  -         

 

        

 نفس الفئة       من  نقدية  في التداول ورقةكذلك أنه طرح  اسكتلنداوقد أعلن بنك هــذا    

 ال اــاحتف ( polymère) billet commémoratif en التذكاري الصنف من  من  البوليمر

ة ـــ؛ هذه الورقفي اسكتلندا   (Queensferry Crossing)بافتتاح معبر كوينزفيري الجديد

 داــماع الهــأع المذكورة النقديةة ـورقتصمي  ومواصفات النفس اري لها  ـمن الصنف التذك

صورة و مستة أرقا ث  ( QC )  الحرفين التاليين من يتكوّ  لذي ا التسلسلي والرتبي  ددـــالع

  عوضا عن Queensferry Crossing)  ( كوينزفيري معبرل ورة ــصي تحمل ــالت ا ــالقف

 .Forth Bridge ) ( جسر

 

 

ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين التعّرف على الخاصيات الفنية وعناصر األماّ لهذه            

 موقع الـوابعلى  (ة ــارية من نفس الفئورقة النقدية التذكعلى الكذلك و) لجديدة االنقدية الورقة 

  :على العنواّ التالي The Committee of Scottish Bankers لـ الرسمي
www.scotbanks.org.uk. 

 

ورقة ال بالتوازي مع  الجديدة الورقة النقديةهذه وتجدر اإلشارة إلى أنه يت  تداول ذا ــه         

 حاليا  المتداولة النقدية  الورقة  معجنبا إلى جنب  التذكاري من نفس الفئة من الصنف  النقدية 

 .ةــمن نفس الفئ

 

 

 

 العـام للخزينة العامة المدير                          

 ،والفروع           

 

        عبد العزيز بن سعيد 
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