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   دوالر20بنك آندا يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 

  
وراق النقدية الجديدة وسوف يتم توزيع األ.   دوالر20 طرح بنك آندا اليوم ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة –أوتاوا 

  .بحيث تصبح في متناول الجميع في مختلف أنحاء آندا خالل األسابيع القليلة القادمة
  

أنها تشكل "وأضاف ".  دوالر هي األآثر تداوًال20الورقة النقدية من فئة "وقال السيد دافيد دودج، حاآم بنك آندا، أن 
 فإننا نشجع جميع الكنديين على التعرف على تصميمها حوالي نصف عدد األوراق النقدية المتداولة، ولهذا

  ".إن الخصائص األمنية التي تحملها هذه الورقة النقدية الجديدة تتيح للكنديين استعمالها بكل ثقة.  وخصائصها األمنية
  

الت يصدر بنك آندا هذه الورقة النقدية الجديدة لمحاربة عمليات التزوير وهو يذآر المستهلكين وأصحاب المح
بأن يعتادوا على التدقيق في األوراق النقدية التي بحوزتهم قبل وضعها في المحفظة ) القطاعي/تجار المفرق(التجارية 

وتتضمن الورقة النقدية الجديدة عدة خصائص مضادة للتزوير يسهل التعرف عليها ويمكن .  أو صندوق النقد
مة مائية تحمل صورة وجه، خيط متحرك األلوان على شريط معدني بصورة مجسمة، عال: استعمالها بسرعة، وهي

 100وهذه تشبه الخصائص التي تحملها الورقة النقدية من فئة .  هيئة نافذة مندمج مع نسيج الورقة، ورقم شفاف
  .دوالر التي صدرت مؤخرًا

  
ورقة النقدية الجديدة صور تظهر على الجهة الخلفية من هذه ال.  الفن والثقافةموضوع هذه الورقة النقدية الجديدة هو 

من أربعة أعمال فنية للفنان الكندي المشهور عالميًا، بيل ريد، باإلضافة إلى مقتطفات من رواية غابريئيل روي 
  ".الجبل المخفي"بعنوان 

  
آب الماضي، / أغسطس25 دوالر في 20لقد عمل بنك آندا، ومنذ إزاحة الستار عن الورقة النقدية الجديدة فئة 

ون مع الجهات المسئولة عن تطبيق القانون، والمؤسسات المالية، وأصحاب المحالت التجارية بالتعا
ومؤسسات السياحة والفنادق من أجل تعريف موظفيهم على الخصائص األمنية لهذه الورقة النقدية ) القطاعي/المفرق(

  .الجديدة
  

إننا نستطيع ان :" القطاعي في آندا/لس تجار المفرقبريزبوا،الرئيسة والمديرة التنفيذية لمج. وقالت السيدة ديانا ج
نخفض، تخفيضًا هائًال، عدد األوراق النقدية المزورة وذلك من خالل الخصائص األمنية األآثر تطورًا التي يعمل بنك 

التدقيق القطاعي ب/آندا على إدخالها في األوراق النقدية الكندية الجديدة، باإلضافة إلى قيام الجمهور وتجار المفرق
لهذا فإننا نواصل العمل مع بنك "وأضافت ". باستمرار في األوراق النقدية أثناء التعامل بهذه األوراق وتبادلها نقدًا

  ".آندا من أجل المساعدة على تدريب التجار وموظفيهم لكي يستطيعوا التعرف بسرعة على الورقة النقدية الصحيحة
  

ثمة دور على آل فرد أن : " و المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين الكنديينبروتي، الرئيس . وقال السيد ريموند ج
يتعامل قطاع المصارف مع آميات آبيرة من النقد ويقوم باتخاذ :" وأضاف".  يلعبه من أجل ردع عمليات التزوير

التي تحملها هذه وتوضح الخصائص األمنية المحسنة .  خطوات لكشف األوراق النقدية المزورة وإزالتها من التداول
الورقة النقدية الجديدة األسلوب الذي يتبعه بنك آندا من أجل التقليل من عمليات التزوير وذلك بأن يزيد من صعوبة 

  ."تزوير العملة، وبدوره فإن قطاع المصارف يقدر الجهود المبذولة في هذا المجال
  

للمزيد من المعلومات بشأن األوراق .  قيد التداولمازالت األوراق النقدية التي صدرت سابقًا صالحة لالستعمال و
: النقدية الكندية والمالمح األمنية التي تحملها، عليك زيارة موقع االنترنت
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  :مالحظات للمحررين
ج، وهو يصرف أيلول صورة لحاآم بنك آندا، السيد دافيد دود/ سبتمبر29سوف تتوفر على خط أخبار آندا في  •

  ).توقيت المنطقة الشرقية( صباحًا 11 دوالر وذلك اعتبارًا من الساعة 20ورقة نقدية جديدة فئة 
 تحمل صور من الجهتين األمامية والخلفية لهذه CDتتوفر لوسائل االعالم، حسب الطلب، أقراص مدمجة  •

 لقطات من عملية إنتاج الورقة النقدية  دوالر، باالضافة إلى شريط بيتا يحمل20الورقة النقدية الجديدة فئة 
 . دوالر والخصائص األمنية التي تحملها20الجديدة فئة 

  
  
  

 


