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

 (Bank of Scotland) .   

 

*** 

  

 11(  طرح للتداول بداية منن تناري  Bank of Scotland) بنك اسكتلندا  نعلمكم أّن 

 جنيه استرليني.   10ورقة نقدية جديدة من فئـــة   2017أكتوبر 

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

 . لتي يصدرها بنك اسكتلندا( اpolymère) Série enالبوليمر

مقاسات مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من تصميم جديد وبتتميّز هذه الورقة 

 السلسلة السابقة وبعالمات أمان جديدة لتحسين جودتها و تدعيم سالمتها وحمايتها من التزييف.

  

  الجديدة:وفي ما يلي أهّم مواصفات هذه الورقة النقدية             

  

I. ائدة  .البنّيّ:ّّاأللوانّالس 

 

II. مم 137 :األبعادx   96 مم.  

ّ

III. الرئيسيةّورصّ ال: 

ّ

 ّالسير والتر " الّروائي والشاعر االسكتلندي صورةعلى اليمين  -ّ:ّالوجهفي

 ، (Sir Walter Scott)ّّ"سكوت

 .على اليسار صورة مبنى بنك اسكتلنداّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّبنك اسكتلندامبنى على اليمين صورة ّ-ّ:ّالقفافي،  

في و  Glenfinnan Viaduct) (جسر صورة لاليسار على ّ-ّّّ ّّّّ

ّ   برج تذكاري. الوسط صورة ل
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ّ

ّ

IV. :ّعالماتّاألمان 

 

بالطباعة  السير والتر سكوت"" صورةطبعت  اليمين علىفي وجه الورقة  (0

. (( 1st June 2016تاري  اإلصداريوجد في األعلى البارزة وعلى يسار الصورة 

 Bank of) شعار البنك يليه نصّ يوجد  الحاشية اليمنى للورقةعلى مستوى 

Scotland ) في القفا طبع اسم البنك والقيمة اإلسمية  .البارزةعموديا بالطباعة

 للورقة باألرقام وبلسان القلم وصورة الجسر والبرج التذكاري بالطباعة البارزة.

مساحة من الجزء يوجد مبنى بنك اسكتلندا.  الورقةفي الجهة اليسرى لوجه  (7

ظهر في شكل نافذة شفافة عند عرض الورقة للضوء النافذ حيث تالمبنى  لهذا راأليس

 وجه الورقة و كذلك من القفا. من هاتيمكن مشاهد

في خلفية الورقة على  يدائريوجد شكل  لوجه الورقة أعلى الجهة اليسرى  في (3

عند مسك الورقة . رسم لزهرة الشوك الوردييتضّمن مبنى بنك اسكتلندا مستوى  

 ".11قبالة الضوء يختفي هذا الرسم ليظهر الرقم "

جزاء مختلفة من مبنى بنك اسكتلندا عند عرض الورقة للضوء النافذ تظهر أ (4

أسفل  في الذي يظهر جزئيا شعار البنك  أّما بصفة شفافة من خالل وجه و قفا الورقة

 ضوء.في اتجاه الالورقة  مسكعند كلّيا يمكن رؤيته ف المبنى

" المطبنننوا بنننالحجم الكبينننر فننني 11يتغينننر لنننون النننرقم "عنننند تحرينننك الورقنننة  (5

فننني  علننى يسننار الورقننة   .إلننى األخضننر الننذهبي يمننين أسننفل وجننه الورقننة مننن 

  قزحينننننة األلنننننوان بنننننالحبر الالمنننننع الملنننننونّ  األعلنننننى واألسنننننفل تظهنننننر مسننننناحة

 بصريا صعودا وهبوطا.المتحّرك 

الذي يمكن  يوجد خيط األمانريبا إلى الوسط  ق ورقة لوجه ال اليمنى في الجهة  (6

           ص التالي و يتضمن النّ عند مسك الورقة قبالة الضوء مشاهدته من الوجه والقفا 

"TEN POUNDS".  

العدد التسلسلي و الرتبي للورقة مطبوا في وجه الورقة عموديا باللون األحمر   (2

تاليين تليهما ستة أرقام. و يظهر في الجانب األيمن للورقة و يتكون من حرفين مت

 نفس العدد على الجانب األيسر من الورقة أفقيا باللون األسود.

الزاوية السفلى من الجانب األيسر لوجه الورقة توجد عالمة لمسية لذوي في  (8

اإلعاقة البصرية وهي عبارة عن مجموعتين من النقاط ، تتكون كل واحدة منهما من 

 حّسسها باألصابع وتأخذ شكل مربّع لكل مجموعة .أربع نقاط بارزة يمكن ت

يظهر في أعلى الورقة،  الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية وجه  عند عرض (9

قريبا إلى الوسط ، مستطيل بداخله شعار البنك يشّع باألخضر كما يظهر رسمان 

دد العفي الجهة اليمنى يشّع يشعان باللونين األخضر واألحمر . الوردي لزهرة الشوك

 بعض المساحاتفي قفا الورقة .باللون البرتقالي الفاتح  التسلسلي والرتبي العمودي 

 .واألصفر من الورقة تشع باألخضر متفرقةال
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  معجنبا إلى جنب الجديدة  هذه الورقة النقديةوتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول ذا ــه        

 .لفئةالمتداولة حاليا من نفس االنقدية  الورقة

 

 

 

 العـامّللخزينةّالعامةّالمدير               ّّّ ّّّّّّّ

 والدفوعات،ّّّّّّّّّ

 

ّّّّّّّّعبدّالعزيزّبنّسعيدّ


