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مذكرة إلى البنوك والوسطاء الـمقبولين
عـدد  33لسنة 8102
المـوضـوع :طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة  10دوالر كندي صادرة عن بنك كنـدا
"."BANQUE DU CANADA
***
نعلمكم ّ
أن بنـك كنـدا " "BANQUE DU CANADAطرح للتـداول بدايــة مـــن
تاريـخ  01نوفمبر  0202ورقـة نقديـة جديـدة من فئـة  02دوالر كنـدي .
هذه الورقة هي اإلصدار األ ّول من السلسلة الجديدة لألورا النقدية الكندية بتصميم
وعالمات أمان جديدة وطباعة في االتجــاه العمودي عوضا عن االتجاه األفقي المعتاد في
اإلصدارات السابقة لبنك كندا  ،وهي من البوليمر ( )polymèreولها نفس المقاسات واللون
السائد للورقة النقديــة المتداولة حاليا من نفس الفئة والتـي صدرت في سنة . 0202
أهـ ّم مواصفات هذه الورقة النقدية الجديدة هي كالتالي:
 المقاسات  120,4 :مم ×  91,85مم. اللون الطاغي :البنفسجي. الــوجـــه: )0في وسط الورقة توجد صورة لــ "فيـوال ديــزمونـد" ( )VIOLA DESMONDبالطباعة
البارزة ،وهي سيدة أعمال ناجحة من مقاطعـة نوفـا سكوشا ( )Nouvelle - Écosse
بكنـدا ،اكتسبت شهرة كبيرة في عام  0169عندما عارضت نظام التفرقة العنصرية القائم
آنذاك و أسهمت قضيتها في البدء في حركة الحقو المدنية في كـندا.
 )0في أعلى الورقة على اليمين توجد كلمة « »CANADAبالطباعة البارزة وتحتها
النّص التـــالي  « EMISSION / ISSUE 2018 - OTTAWA » :وفي أعلى
اليسار الرقـم " "02بالحجم الكبير.
 )2فو صورة فيـوال ديــزمونـد توجد مجموعة متكونة من ثالثة أورا القيقب بألوان
وأحجام مختلفة .ورقة القيقب الكبيرة شفافة بينما يمكن رؤية اللون المتغير لريشة النسر
الموجودة بالقفا من خالل ورقة القيقب الصغيرة.

 )6على يسار الصورة الرئيسية يوجد رسم لخريطة تبيّن الحي الذي كانت تقطن به
السيدة فيوال ديزموند ومكان عملها  ،وفي األسفل  ،صورة لسقف مبنى مكتبة البرلمان
الكندي و شعار وعلم كنـــدا وإمضاءي المحافظ ونائب المحافظ والرقــم " "02بالطباعة
البارزة.
 )2شريط شفاف يوجد تحت صورة فيوال ديزموند وهو عبارة على مساحة شفافة بداخلها
بعض ال ّرموز الوطنية لكندا تظهر في شكل عناصر ذات انعكاسات معدنية وألوان متع ّددة
يمكن رؤيتها من الوجه والقفا عند إمالة الورقة وعرضها للضوء .في أسفل الشريط على
اليسار توجد مجموعة متكونة من ثالثة أورا القيقب بألوان وأحجام مختلفة وتظهر ورقــة
القيقب الكبيرة وكأنّها ثالثيّة األبعاد بينما هي مسطحّة عند اللّمس.
 )9في أعلى الورقة على اليمين توجد عالمة خاصّة بضعاف البصر والمكفوفين تتمثل في
مجموعتين من ست نقاط بالطباعة البارزة.
 القفــــا : )0ال ّ
صور والرّسوم الموجودة في القفـا ترمز إلى الجهود المتواصلة من قبل كنــدا في الدفاع
عن الحقـو والحرّيات بصفة عامة والتي ماتزال تدعمها لضمان المساواة في الحقو
والعدالة االجتماعية لجميع الكنديين.
 )0في األعلى على اليميـن يــوجد الرقم " "02بالحجم الكبيـر وتحته مقتطف من الميثا
الكندي للحقو والح ّريات.
 )2في األعلى على اليسار توجد صورتان األولى لريشة نسر يتح ّرك الرّسم داخلها صعودا
وهبوطا ويتغير لونه من الذهبي إلى األخضر عند إمالة الورقة والثانية لورقة القيقب تظهر
بطريقة شفافة.
 )6في الوسط توجــد صورة المتحف الكندي لحقو اإلنسان وفي األسفــل كلمـة
« »CANADAعلى اليمين و الرقم "  " 02على اليسار.
 )2في الجانب األيمن للورقة  ،في األعلى وفي الوسط  ،يوجد العدد التسلسلي والرتبي للورقة
والذي يتك ّون من ثالثة حروف وسبعة أرقــام .
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد التعرّف على الخاصيات الفنية وعناصر
األمان على موقـع الـواب الرّسمي لبنك كندا ».«https://www.banqueducanada.ca
هـذا وتجـدر اإلشارة إلى أنّه يت ّم تـداول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا إلى جنب مع
األورا المتداولة حاليا من نفس الفئة.
المدير العام للخزينة العامة
والدفوعات،
عبد العزيز بن سعيد

