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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد  02لسنة 2021

الموضوع  :طرح أوراق نقدية جديدة للتّداول من فئة  5رياالت و فئة  20رياال لـ"مؤسسة
النقد العربي السعودي".
***
نعلمـكم ّ
سسـة النقـد العربـي السـعودي طرحت للتداول الورقتين النقديتين
أن مؤ ّ
التاليتين:
 ورقة نقدية جديدة من فئـة  5رياالت صنعت من مادة البوليمر ))polymèreوتم طرحها للتداول اعتبارا من تاريــخ  5أكتوبر2020؛
 ورقة نقدية جديدة من فئة  20رياال تم طرحها للتداول بداية من تاريخ  25أكتوبر 2020بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين )(G20
التي أقيمت على أرضها.
أه ّم خصائص هاتين الورقتين الجديدتين هي:
صة لك ّل ورقة :
 المواصفات الخا ّصــور البـارزة
ال ّ
القفــا
الوجــه

اللون الرئيسي
للورقة

الفئـــة

األبـــعاد

5
رياالت

 66 × 145ملم

البنفسجي

20
رياال

 69 × 152ملم

األرجواني
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صورة الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود
وصورة حقل الشيبة في
الربع الخالي.

منظر زهور برية من
المملكة العربية
السعودية.

»صورة الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود
وشعار رئاسة المملكة
لمجموعة العشرين
« The
) (G20بشكل ثالثي
األبعاد.

خريطة العالم موضح
عليها دول مجموعة
العشرين بلون مختلف
وتظهر خريطة المملكة
التي ينبعث منها إشعاع
يرمز إلى ملتقى هذه
الدول على أراضيها.
Stockholm

 المواصفات المشتركة للورقتين وأهم عالمات األمان :• الوجــه:
نص " مؤسسة النقد العربي السعودي " باللّغة العربية في أعلى الورقة في الوسط
ّ )1
بالطباعة البارزة.
ّ
 )2القيمـة اإلسمية للورقة بلسان القلم باللغة العربية في أسفل الورقة في الوسط،
وباألرقام الهندية بالطباعة البارزة في أسفل الورقة على اليمين .
 )3العالمة المائية :توجد في ورقة  20رياال على اليسار وتتضمن صورة مائية للملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقيمة الفئة باألرقام وشعار الدولة (سيفان ونخلة).
 )4النافذة الشفافة  :نافذة شفافة تظهر على وجهي الورقة النقدية من فئة  5رياالت
( في الوجه على اليسار و في القفا على اليمين) وتحتوي على زخارف مستمدة من
شعار رؤية المملكة العربية السعودية . 2030
الرقم التسلسلي والرتبي للورقة  :طبع في الجهة اليمنى عموديّا باألرقام العربية
ّ )5
باألسود وفي أعلى الجهة اليسرى أفقيّا باألرقام الهندية باألخضر .
 )6خيط األمان ذو الشبابيك  :يوجد في الجهة اليسرى وهو عبارة عن خيط معدني
سسة النقد العربي السعودي باللغة اإلنـقليزية
داخل الورقة يتض ّمن اختصار اسم مؤ ّ
" " SAMAوقيمة الفئة باألرقام حيث يمكن مشاهدتهما بوضوح عند تسليط
الضوء على الورقة من الخلف.
 )7عالمة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر  :طباعة بارزة لشكل زخرفي مع ّين
يختلف حسب فئة الورقة ويساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على
قيمة الفئة عند لمس الورقة.
 )8في أسفل الورقة على اليسار يوجد تاريخ اإلصدار بالتاريخ الهجري وباألرقام
الهندية ( 1442هـ) بالنسبة للورقة من فئة  20رياال و ( 1441هـ) بالنسبة للورقة
من فئة  5رياالت.
• القـفـا:
نص" "SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY
)1
ّ
بأعلـى يسار الورقـة.
 )2الحبراللؤلؤي  :شريط مطبوع بأحبار فسفورية يتضمن شكال زخرفيا
بداخله قيمة الفئة و يظهر بوضوح عند إمالة الورقة النقدية أفقيا.
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 )3في أسفل الجهة اليمنى توجد القيمة االسمية للورقة بلسان القلم باللغة
اإلنقليزية وباألرقام العربية في األعلى على اليمين وفي األسفل على
اليسار.
 )4في أعلى الورقة على اليمين يوجد شعار الدولة (سيفان ونخلة ) وتحته
تاريخ اإلصدار بالتاريخ الميالدي (.)2020
 تفاعل األوراق عند عرضها لألشعة فوق البنفسجية :أشكال زخرفية تظهر بألوان فسفورية متعدّدة على وجهي الورقة عند تعريضها
لألشعة فوق البنفسجية.
التعرف على الخاصيات الفنية وعناصر
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد
ّ
األمـان لهاتين الورقتين النقديتين الجديدتين علــى موقــع الواب التــالي:
» .« www.sama.gov.sa
كما تجدر اإلشارة إلى ّ
أن كافة األوراق النقدية المتداولة حاليا من اإلصدار
للريال السعودي ستبقى في التداول جنبا إلى جنب مع هاتين الورقتين الجديدتين.
السادس ّ

المدير العـام للخزينة العامة
والفروع ،
عبد العزيز بن سعيد
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