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 2016 سبتمبر 26 في ،تونس            
 

 

 رةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولينمذكّ 

  6102لسنة  24عـدد 
 
 

 

بنك أنقلترا   عنصادرة  جنيه استرليني 5فئة  من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة  : الموضوع  

BANK OF ENGLAND" ".   

 

*** 

  

ورقة نقدية  6112سبتمبر  11تاريخ بداية من  طرح للتداول أنقلترابنك  نعلمكم أنّ 

   .جنيه استرليني 5جديدة من فئـــة 

 

 النقدية التي يصدرها بنك  لألوراق جديدةاللسلة من السّ اإلصدار األّول  هذه الورقة هي

بتصميم وعالمات أمان جديدة لتحسين جودتها  (polymère) Série en رمن البوليمأنقلترا 

 .التزييف وتدعيم سالمتها وحمايتها من

  

  الجديدة:وفي ما يلي أهّم مواصفات هذه الورقة النقدية             
  

 .زرق مخضرّ أأخضر وو أزرق :  األلوان الّسائدة -

 

  .مم x   25مم 165:األبعاد -

 

 الوجــــه -

وفي أسفل خلفية بالطباعة الغائرة  صورة الملكة "أليزابيث الثانية" على اليمين (1

"  5وتكرار للّرقم "  "FIVE " لكلمة  حر  الدقيقة توجد كتابة باألالصورة 

 .بالحجم الصغير

                 "Bank of England " طبع نصّ  الوسط،في  الورقة،منتصف في   (6

   ." Five Pounds"في األسفل عبارة وبالطباعة الغائرة 
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 واليالتّ يوجد شريط بالتوازي مع عرض الورقة  يحتوي، ب في  الجهة اليسرى (1

  :، على العناصر اآلتية من األعلى إلى األسفل 

     إمالة  .عندللتاج الملكي البريطاني ثالثية األبعاد صورةتتضّمن مساحة فضية

 في شكل ألوان  اتحدث هذه العالمة  تأثيرا بصريّ الورقة لتغيير زاوية الرؤية 

    ،قوس قزح متعّددة ل

     على  طبعالملكة أليزابيث الثانية رة  شفافة عريضة تحتوي على صومساحة

 أليزابيثو صورة لبرج  "  Bank of England 5£ "  نّص  مّرتينحافتها 

 ته من وجه الورقة وبالفضي من قفاها.دباللون الذهبي عند مشاهيظهر الذي 

إمالة الورقة لتغيير زاوية الرؤية تحدث هذه العالمة تأثير بصرّي في  عند

اللون المحيط بهذه المساحة من تعّددة لقوس قزح كما يتغير م شكل ألوان

 ،   األرجواني إلى األخضر

     مساحة فضية تحتوي على كلمة"Five  كلمة  " والتي تتحّول إلى

"Pounds " لهذه تأثير بصرّي  كذلك  يالحظ حيث  إمالة الورقة  عند

 متعّددة لقوس قزح ،    في شكل ألوانالعالمة 

             وتحتها طبع نصّ   "£ 5" القيمة اإلسمية  على اليسار توجد األعلىفي    (4
 LONDON – FOR THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF ENGLAND               

 توقيع الخازن الّرئيسي لبنك أنقلترا. و

 ن" ويشّع باللوني5عند عرض الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يظهر الرقم " (5

 ر و األخضر.  األحم
 

 ا ـــالقف -

دّون  ورة أسفل الصّ  .".ونستون تشرشلـ" السير لصورة يحتوي قفا الورقة على  (1

 I have nothing  to offer but blood ,toil ,tears and sweat "" :النّص التّالي

 ."Sir Winston Churchill 1874 - 1965 "وعلى يسارها ، عمودياّ، نّص 

البرلمان  لمقرّ تظهر صورة ونستون تشرشل صورة  خلفيةفي في الجهة اليسرى 

في ونستون تشرشل حصل عليها ل جائزة نوبل لآلداب التي تمثّ وأخرى البريطاني 

 :الي التّ  صدّون عليها النّ  وقد 1551عام 
1953. NOBEL PRIZE IN LITERATURE AWARDED TO SIR WINSTON CHURCHILL 

  

مطبوع أفقيّـا بألوان مختلفة يبرز منها بالخصوص  لتسلسلي والرتبي للورقةالعدد ا (6

األخضر واألحمر وبأحجام مختلفة في أسفل الجانب األيمن و عموديّـا بلون أزرق 

 مخضّر و بأحجام متساوية في أعلى الجانب األيسر.
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ستبقى في يا  قد أعلن بنك أنقلترا أّن الورقة النقدية من نفس الفئة  المتداولة حالوهذا             

ر خالل شهر ماي سحبها المقرّ إلى حين  الجديدةالورقة النقدية هذه جنبا إلى جنب مع التداول 

6112. 

 

 

 
 العـام للخزينة العامة المدير                       

 والدفوعات،         

 

        كضاعي علي   


