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 7112أكتوبر  3 في ،تونس                        
 

 

 رةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولينمذكّ 

7102ّلسنة61ّّعـددّ

 

 

 

                 صادرة عن جنيه استرليني 01فئة  من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة ّ: الموضوعّّ

   (. Clydesdale Bank)   بنككليدسدال 

 

***ّ

  

بداية من تاريخ  طرح للتداول  ( Clydesdale Bank ) يدسدال بنككل  نعلمكم أنّ 

 .جنيه استرليني 10ورقة نقدية جديدة من فئـــة   2017 سبتمبر  21

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

 لتي يصدرها كليدسدال بنك.( اpolymère) Série enالبوليمر

مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من مقاسات بتصميم جديد وهذه الورقة يز تتم

    لتحسين جودتها و تدعيم سالمتها  جديدة بعالمات أمان و ( 7112السلسلة السابقة ) سلسلة 

 وحمايتها من التزييف.

 

  : الجديدةمواصفات هذه الورقة النقدية  وفي ما يلي أهّم ّ            

  

I.  ّيـالبنّ ّ:ّّائدةاأللوانّالس. 

 

II. مم  132 ّّّ:ادـاألبعx   69 مم. 

 

III. الرئيسيةّورصّ ال: 

ّ

 ّ                 "روبار بيرنز"للشاعر االسكتلندي صورة على اليمين  -:ّالوجهفي

 ( Robert Burns 1759 -1796  ) وفي أسفل الصورة وعاء حبر وريشة، 

 (Edinburg Castle)دنبرة القلعة  على اليسار صورة -              

 .وخريطة اسكتلندا
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 ّّاـــالقففي:ّّّ 

إلى جانب صورة  اسكتلندا  فيلبعض اآلثار  ةعلى اليمين  صورّ-ّّّّّّّّّّّّّ ّّّّ

 ،للورقةدنبرة التي تظهر من خالل النافذة الشفافة اقلعة 

 طبع النص التالي:  وفي األسفل دنبرة اصورة لقلعة  الوسطفي ّ-                 

 "The Old & New Towns of Edinburgh, Scottish World Heritage 

Site inscribed 1995"   

صورة سفل األفي ولبعض اآلثار  صورةفي األعلى  على اليسارّ-ّّ ّّّّ

 .لقطار

 

IV. ّعالماتّاألمان: 

 

باألرقام قيمة اإلسمية للورقة ال" وروبار بيرنز" صورةطبعت في وجه الورقة   (0

 الكبير الحجمذو " 10الرقم "وعلى اليمين  في الركن األعلى الموجودة "£10"

ي طبع نصّ الجهة اليسرى لوجه الورقة في  .البارزةبالطباعة  في الوسط

"Clydesdale Bank"  "وTen Pounds Sterling"  الموجود وشعار البنك

 .البارزةبالطباعة في الّركن األعلى 

تحتوي  افذة شفافة يتضمن ن  شكل مربّعتوجد مساحة في على يسار الورقة  (7

عند عرضها  الورقةه خالل وجيمكن مشاهدتها من دنبرة اصورة لقلعة على 

النافذة تحتوي هذه . كما تظهر هذه الصورة بصفة عكسية من القفا للضوء النافذ

عند تحريك  األخضرإلى  الذهبيخريطة اسكتلندا التي يتغير لونها من على أيضا 

عند إمالة الورقة  .القفاا من جزئيّ و الوجهمن ا كليّ الورقة والتي يمكن مشاهدتها 

صغيرة تشير إلى موقع أخرى وتظهر داخل الخريطة دائرة كبيرة تتحرك بصريا 

 على الخريطة.دنبرة ا

يتضمن   الحبر الذهبي الالمعمطبوع بشريط  يوجدفي أعلى منتصف الورقة  (3

آخر . شريط في األعلى مساحة الورقةأفقيا على جزء من  يمتدعديد المربعات و

يمتد قطريا على له نفس الخاصيات المذكورة آنفا و يوجد  في أسفل يسار الورقة

  في األسفل .جزء من مساحة الورقة 

الجهة اليسرى لوجه الورقة بالتوازي مع عرضها توجد طباعة لكلمتي                في  (4

" EDINBURGH و "  " CASTLE  اللون.   قزحيّ الذهبي والحبر ال"   ب 

قيمة اإلسمية ال وعلى مستوىالجانب األيسر لوجه الورقة من  في الزاوية السفلى (5

توجد عالمة لمسية لذوي اإلعاقة البصرية المطبوعة عموديا  "10£" للورقة

، تتكون كل واحدة منهما من أربع نقاط وهي عبارة عن مجموعتين من النقاط 

 . ع لكل مجموعةشكل مربّ  وتأخذ  يمكن تحّسسها باألصابع  رزةبا

الجانب األيمن لوجه الورقة يوجد العدد التسلسلي والرتبي وهو أعلى  في (6

 أسفل مطبوع عموديا بأرقام ذات حجم متساوي بينما يظهر نفس العدد أفقيا في 

 الجانب األيسر بأرقام ذات حجم تصاعدي من اليسار إلى اليمين.
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يظهر مستطيل بداخله شعار الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية وجه ند عرض ع (2

المطبوع عموديا العدد التسلسلي والرتبي كما يشع  خضراألباللون يشّع البنك 

في القفا بعض المساحات في أعلى وأسفل الجهة اليمنى  .بنفس اللونعلى اليمين 

 .األصفر المخضر واألحمر تضيء و تشع باللونين

 

 جنبا إلى جنب النقدية الجديدة هذه الورقــةوتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول ذا ــه        

 .المتداولة حاليا من نفس الفئةالنقدية  مع الورقـة 

 

 

 

 العامّللخزينةّالعامةّالمدير              ّّّ ّّّّّّّ

 والدفوعات،ّّّّّّّّّ
ّ

     عبدّالعزيزّبنّسعيدّ
 
 


