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 رةّإلىّالبنوكّوالوسطاءّالمقبولينمذكّ 

7102ّلسنة08ّّعـددّ
 
 

 

                   عنصادرة  جنيه استرليني 5فئة  من  للتّداول طرح ورقة نقدية جديدة ّ: الموضوعّّ

   "Clydesdale Bank"  بنككليدسدال 

 

***ّ

  

بداية من تاريخ  طرح للتداول " Clydesdale Bank " سدال بنككليد  نعلمكم أنّ 

   .جنيه استرليني 5ورقة نقدية جديدة من فئـــة   7112 سبتمبر  27

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

 .كليدسدال بنكلتي يصدرها ا( polymère) Série enرالبوليم

مختلفة عن الورقة من نفس الفئة من مقاسات بتصميم جديد وذه الورقة هتتميز 

لتدعيم سالمتها وحمايتها من رة بعالمات أمان متطوّ و ( 7112السلسلة السابقة ) سلسلة 

 .التزييف 

ّ : الجديدةوفي ما يلي أهّم مواصفات هذه الورقة النقدية             
  

I. ائدة  .األزرقّ:ّّاأللوانّالس 

 

II. مم 175 :ادـاألبعx   25 مم.  

ّ

III. الرئيسيةّورصّ ال: 

ّ

 ّ                 "سير وليام أرول" ياالسكتلندللمهندس صورة على اليمين  - :ّالوجهفي

 "Sir William  Arrol 1839 -1913 "، 

 The Forth" جسر فورثجزئية ل على اليسار صورة -              

Bridgeوخريطة اسكتلندا ". 

ّ

 ّوخريطة اسكتلندا جسر فورثجزئية ل صورةعلى اليمين ّ-ّّّ:ّالقفافي، 

 ، فورثجسر  في الوسطّ-ّّّّّّ ّّّّ

 .فورث جسر قطارعلىلعلى اليسار صورة ّ-ّّّّّّ ّّّّ
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IV. ّعالماتّاألمان: 

 

"سير وليام أرول"                         صورة وجه الورقة توجدفي الجهة اليمنى ل (0

(ّ Sir William Arrol ) في الركن األعلى "5£" ة اإلسمية للورقةقيمالو  

                                          "Clydesdale Bank"ي في أعلى  الجهة اليسرى طبع نصّ بالطباعة الغائرة. 

 بالطباعة الغائرة. "Five Pounds Sterling" و

تحتوي  افذة شفافة يتضمن ن ع مربّ شكل توجد مساحة في على يسار الورقة  (7

 عرض عندالوجه والقفا يمكن مشاهدتها من  جسر فورثجزئية لصورة على 

خريطة اسكتلندا التي يتغير كذلك على النافذة تحتوي هذه للضوء النافذ. الورقة 

كذلك لونها من األخضر إلى األزرق عند تحريك الورقة و التي يمكن مشاهدتها 

. تظهر داخل الخريطة دائرة كبيرة تتحرك بصريا عند إمالة الوجه والقفا من 

 دائرة صغيرة تشير إلى موقع جسر فورث على الخريطة. والورقة 

ورقة بالتوازي لوجه اليوجد في الجهة اليسرى   الملون الالمع حبرالب  شريط  (3

                     " FORTHكلمتي " بين من أعلى إلى أسفل ويمتد  عرضها مع

يمكن مشاهدة وسط الورقة. في الموجود  "5" و الرقم  " BRIDGE"و 

  .تغيير زاوية المشاهدةوتحريك الورقة   محتوى هذا الشريط  عند

كلمتي ويتضمن خيط األمان يوجد في الجهة اليسرى من وجه الورقة  (4

"FORTH" و "BRIDGE" بحبر قزحي األلوان.              

 عموديا "CLYDESDALE BANK PLC" في وجه الورقة طبع  نّص  (5

 "CLYDESDALEBANKFIVEPOUNDS"عبارة . لدقيقةا باألحرف

 "5"وكذلك الرقم   السفلى اليمنى و اليسرى الزاويةباألحرف الدقيقة في طبعت 

  النص التالي طبع القفا في معاد عديد المرات في مساحات مختلفة. 

"FORTH BRIDGE FORTH BRIDGE " ة على يسار صورعموديا

باألحرف الدقيقة  "FORTHBRIDGEFIVEPOUNDS"عبارة  الجسر و

عديد المرات بالمناطق  "5"الرقم  كما طبع على اليمين السفلى  في الجهة 

 .الورقةيمين أعلى في المزخرفة 

في الجانب األيمن لوجه الورقة يوجد العدد التسلسلي و الرتبي وهو مطبوع  (6

يظهر نفس العدد أفقيا في  الجانب   عموديا بأرقام ذات حجم متساوي بينما

 .األيسر بأرقام ذات حجم تصاعدي من اليسار إلى اليمين
الورقة إلى األشعة فوق البنفسجية يشع العدد التسلسلي وجه عند عرض  (2

 كذلك مجموعتين من الخطوط  المتوازية األولى والموجود على اليمين والرتبي 

أّما في باللون األخضر األسفل لوسط واالثانية أفقية في و عمودية في األعلى 

 .باللون األخضرالجسر  علىللورقة و صورة القطار  تشع الزوايا األربعة القفا ف
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 جنبا إلى جنبالجديدة  النقدية  ةــالورق هذه وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول ذا ــه        

 .المتداولة حاليا من نفس الفئةالنقدية  ةـالورق  مع 

 

 

 
 العـامّللخزينةّالعامةّالمدير                          

 والدفوعات،ّّّّّّّّّ
ّ

ّ     العلويمحمدّفوزيّّ


