
 

 

 

 

 

 

 

 

  0202ديسمبر  02 في ،تـونس                   

  
 

 والوسطاء الـمقبولين  البنوكإلى  مذكرة

    8102 لسنة  33  عـدد
 

 

  ادـبنك كنكندي صادرة عن  دوالر 10للتداول من فئة جديدة  طرح ورقة نقدية   :المـوضـوع

                             "BANQUE DU CANADA". 

  
*** 

 
ن ـــة مــدايب داولـطرح للت  "BANQUE DU CANADA"دا ـك كنـبننعلمكم أّن 

 .دي ـكندوالر  02ة ـدة من فئـة جديـة نقديـورق  0202ر نوفمب 01خ ـتاري

 

  بتصميم  الكندية  ورا  النقديةالسلسلة الجديدة لألل من هي اإلصدار األوّ هذه الورقة 

االتجاه  األفقي المعتاد في  عوضا عن ــاه العمودي في االتج وطباعة  وعالمات أمان جديدة 

ولها نفس المقاسات واللون  (polymère) رميالبولمن  وهياإلصدارات السابقة لبنك كندا ، 

 . 0202سنة  صدرت في ي ـمن نفس الفئة والت ة المتداولة حاليا ــللورقة النقدي السائد 

 

 ي كالتالي:هالجديدة هذه الورقة النقدية  مواصفاتّم ـأه

 

 مم. 8591,× مم  4201,: المقاسات  -

  .البنفسجي: الطاغياللون  -

  :الــوجـــه -

 بالطباعة  (VIOLA DESMOND) "دـزمونــوال ديـفيلــ " صورةفي وسط الورقة توجد  (0

 (Écosse - Nouvelle)   سكوشا  اـنوف   ةـمقاطع ن مل ناجحة سيدة أعما وهي البارزة،

القائم  التفرقة العنصريةنظام عارضت عندما  0169في عام شهرة  كبيرة   اكتسبت ، بكنـدا

   ندا.ـحركة الحقو  المدنية في كالبدء في قضيتها في  أسهمت و آنذاك

 حتها وتبالطباعة البارزة  « CANADA»توجد كلمة   اليمين الورقة على  أعلىفي  (0

وفي أعلى   » « EMISSION / ISSUE 2018 - OTTAWAالي :  ــالنّص التـ

 " بالحجم الكبير.02اليسار الرقـم "

بألوان ثالثة أورا  القيقب متكونة من توجد مجموعة  دـزمونــوال ديـفيفو  صورة   (2

يمكن رؤية اللون المتغير لريشة النسر بينما ورقة القيقب الكبيرة شفافة  .وأحجام مختلفة

    .الصغيرةمن خالل ورقة القيقب الموجودة بالقفا 



 

 

 

 

 

الحي الذي كانت تقطن به                      نتبيّ يوجد رسم لخريطة  الرئيسيةصورة العلى يسار  (6

 مبنى مكتبة البرلمانصورة لسقف ، وفي األسفل ، ومكان عملها   فيوال ديزموند  السيدة

" بالطباعة 02م "ــوالرقوإمضاءي المحافظ ونائب المحافظ  دا ـــشعار وعلم كن و الكندي 

 البارزة.

وهو عبارة على  مساحة شفافة بداخلها   فيوال ديزموندتحت  صورة  شريط شفاف يوجد  (2

 ألوان متعّددةوذات انعكاسات معدنية تظهر في شكل عناصر  موز الوطنية لكندارّ بعض ال

ى عل في أسفل الشريط للضوء.وعرضها الورقة الوجه والقفا عند إمالة من يمكن رؤيتها 

ة ــورق وتظهر بألوان وأحجام مختلفةثالثة أورا  القيقب متكونة من توجد مجموعة اليسار 

 ة األبعاد بينما هي مسطّحة عند اللّمس.ها ثالثيّ وكأنّ القيقب الكبيرة 

تتمثل في عالمة خاّصة بضعاف البصر والمكفوفين توجد على اليمين في أعلى الورقة   (9

 البارزة. بالطباعة  من ست نقاط جموعتينم

 

 : القفــــا  -

 الدفاع  في دا ــمن قبل كنالمتواصلة الجهود إلى ترمز  اـالّرسوم الموجودة في القفو ورالصّ  (0

الحقو  في لضمان المساواة التي ماتزال تدعمها بصفة عامة والحقـو  والحّريات عن 

 الكنديين. والعدالة االجتماعية لجميع

من الميثا  مقتطف ه ر وتحتـالكبيالحجم ب" 02الرقم "وجد ــين ـاليميعلى في األعلى    (0

 .ياتالكندي للحقو  والحرّ 

ك الّرسم داخلها صعودا األولى لريشة نسر يتحرّ تان صورتوجد على اليسار في األعلى  (2

تظهر لورقة القيقب وهبوطا ويتغير لونه من الذهبي إلى األخضر عند إمالة الورقة والثانية 

 شفافة.بطريقة 

ة  ـكلمل ــوفي األسف المتحف الكندي لحقو  اإلنساند صورة ــسط توجفي الو  (6

«CANADA»  على اليسار.  02و الرقم "  على اليمين " 

للورقة  والرتبيفي الجانب األيمن  للورقة ، في األعلى وفي الوسط ، يوجد العدد  التسلسلي  (2

 ام .ــوالذي يتكّون من ثالثة حروف وسبعة أرق

 

ن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعّرف على الخاصيات الفنية وعناصر ويمك           

 .«https://www.banqueducanada.ca»  كندااألمان على موقـع الـواب الّرسمي لبنك 

  

داول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا إلى جنب مع ـاإلشارة إلى أنّه يتّم تر دـذا وتجـه           

 لة حاليا من نفس الفئة.األورا  المتداو
 

 

 المدير العام للخزينة العامة                   

 ،لدفوعاتاو        

 

 عبد العزيز بن سعيد


