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تعرف على األوراق 
النقدية الكندية 

املصنوعة من البوليمر 

األمن
: تحسس وانظر ثم اقلب

للحماية تحقق 
تحسس التركيبة اللينة والناعمة للورقة 

النقدية. فهي مصنوعة من قطعة بوليمر 
واحدة بها أجزاء شفافة. 

ورقة القيقب مصنفرة
انظر من خالل التصميم الشفاف.

حبر ملموس
تحسس الحبر الملموس البارز على الرقم الكبير، 

وعلى الكتفين في الصورة الكبيرة، وعلى الكلمات 
 ."Banque du Canada "و "Bank of Canada "

الصورة والبناية ذات اللون المعدني
اقلب الورقة وانظر إلى هذه الصور األمامية للتأكد من أن 

لها نفس األلوان والتفاصيل من الخلف.   

شأنها شأن األوراق النقدية التي سبقتها، قد تلتصق األوراق 
النقدية الجديدة المصنوعة من البوليمر مع بعضها البعض، لكن 
سرعان ما ستندثر هذه الخاصية مع كثرة االستعمال والتداول. 

للمساعدة على فصل األوراق النقدية الجديدة، يمكنك:

عند عد األوراق النقدية، ضع 
األوراق في يد، ثم استعمل 

اإلبهام لدفع الورقة الموجودة 
في األعلى إلى اليد األخرى. 
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جزء شفاف
انظر من خالل الجزء الشفاف الذي يحتوي على: 

صورة وبناية بلون معدني بها تفاصيل دقيقة وكلمة 
" Canada" الشفافة وبارزة  إلى حد ما، باإلضافة 

إلى أرقام صغيرة مطابقة لقيمة الورقة النقدية. 

تحتوي جميع فئات 
األوراق النقدية 

الخمس على نفس 
الخصائص األمنية.

التداول

استعراضها منفصلة عن بعضها اضربها برفق على سطح صلب تخللها باألصبع افصلها بقرع األصابع 
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Security

Handling

Brand new notes – like the paper notes that 
preceded them – may stick together, but this 
tendency will disappear as they circulate.
To help separate new notes:

When counting, use your 
thumb to push the top bill 
into your other hand. 

Feel the smooth, unique texture of the 
note. It’s made from a single piece of 
polymer with some transparent areas.   

Check to protect: Feel, Look and Flip

Frosted maple leaf window 
Look through the transparent outline.

Large window
Look through the transparent area containing:
a detailed metallic portrait and building, the word 
“Canada” which is transparent and feels slightly 
raised, and small numbers matching the note’s value. 

Metallic portrait and building
Flip the note to see these images from 
the front repeated in the same colours 
and detail on the back.

Raised ink
Feel the raised ink on the large 
number, the shoulders of the large 
portrait, and the words “Bank of 
Canada” and Banque du Canada.”

All five 
denominations 
have the same 

security 
features.


