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  دوالر5 فئة يصدر أوراقًا نقدية محسنة بنـك آنــدا

 
 دوالر بمزايا أمنية محسنة وذلك من أجل تحسين 5 وضع بنك آندا اليوم قيد التداول أوراقًا نقدية من فئة  - أوتاوا

وسوف تكون هذه األوراق متوفرة في مختلف أنحاء آندا خالل . حماية األوراق النقدية الكندية من خطر التزوير
  .عبضعة أسابي

  
 5وسوف يبقى تصميم هذه األوراق النقدية المحسنة ولونها والرسومات عليها آما آانت على األوراق النقدية من فئة 

 .)الرحلة الكنـدية( Canadian Journey دوالر التي صدرت سابقًا ضمن سلسلة
  

آلن من المزايا األمنية  دوالر المجموعة التي أصبحت معروفة ا5وسوف تحنل األوراق النقدية المحسنة من فئة 
تضم هذه المزايا شريطًا معدنيًا .  الرحلة الكنديةالمحسنة الموجودة على جميع األوراق النقدية األخرى من سلسلة 

وقد .  للتصوير التجسيمي، وصورة وجه بعالمة مائية، وخيط متغير األلوان ضمن نسيج الورقة النقدية، ورقم شفاف
  .على ورق أثقل بعض الشيء ومغطى بطبقة من الورنيش الواقي دوالر 5المحسنة فئة تمت طباعة الورقة النقدية 

  
 المسئول عن قسم مكافحة تزوير العملة وانتحال RCMPوقال باري باآستر، مفتش البوليس الكندي الملكي 

 دوالر سوف 5إن هذا المستوى العالي من الحماية الموجود األن على األوراق النقدية من فئة : "الشخصية المزورة
ومع هذا، فإنه من الضروري أن يقوم الكنديون : " وتابع قائًال."  يجعلها أصعب على التزوير من أي وقت مضى

وال ينحصر الغرض من ذلك في حماية أنفسهم فحسب، بل أيضًا في جعل .  راق النقدية التي في حوزتهم األوبتفحص
  ."األمر أآثر صعوبة على المجرمين لكي يقوموا بنشر األوراق النقدية المزورة

  
لحصول على وللحصول على المزيد من المعلومات عن أوراق النقد الكندية والمالمح األمنية عليها، باإلضافة إلى ا

  .banknotes/en/ca.bankofcanada.www: مواد تعليمية وتدريبية، تفضلوا بزيارة موقعنا على االنترنت
  

  :مالحظة لمحرري الصحف
ؤسسات الصحافة واإلعالم لدى  دوالر لم5تتوفر صور للجهة األمامية والخلفية لألوراق النقدية المحسنة من فئة  •

ويجب على آل من يرغب في نشر صور األوراق النقدية المحسنة الحصول على إذن خطي مسبقًا من .  الطلب
   .   (www.bankofcanada.ca/en/banknotes/legislation/repro.html)بنك آنـدا 

 


