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مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـدد  17لسنة 2021

***
الموضوع :طرح ورقة نقدية جديدة للتّداول من فئـة  200لاير صادرة عن البنك المركزي
السعودي .
***
نعلمكــأ ّ البنــك المركــزي الســعودي طــرح للتــداول بدايــة مــن تـاريخ  25فريـ
 2021ورقة نقدية جديدة من فئـــة  200لاير بمناسبة مرور خمسة عوام على إطـ " ؤرةيــة
المملكة 2030ؤ.
تتميـز هـ الورقــة النقديــة بتيــميأ مســتو ى مــن ــعار رةيــة المملكــة العربيــة
ّ
الســعودية  2030وبـ لوا مميــزة جديــدة وتتضــمن العديــد مــن المواصــتاا التنيــة وع مــاا
األما عالية الجودة إضافة إلى اسأ البنك الجديد ؤ البنك المركزي السعوديؤ.
ه ّأ مواصتاا وع ماا األما له الورقة النقدية الجديدة هي كالتالي:
الفئــة

األبـعاد

 200لاير  73 × 163ملأ

اللون الرئيسي
للورقة

الصــور البـارزة
القفــا
الوجــه
سس
صورة الملك المؤ ّ
"عبد العزيز بن عبد
الرحمن آل سعود".

رصاصي
(رمادي)

صورة قير الحكأ
في مدينة الرياض.

• الوجــه:
نص ؤ البنك المركزي السعودي ؤ بالطباعة البارزة
 )1في على الورقة في المنتيف ّ
وفي الجهة اليسرى توجد الع مة المائية .في وسط الورقة عار رةية المملكة
العربية السعودية  2030بشك ث ثي األبعاد .في ست الورقة قيمة التئة بلسا القلأ
باللغة العربية (مائتا لاير) وباألرقام الهندية ( )۲۰۰بالطباعة البارزة.
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 )2طبقة األ بار الخاصة :ك زخرفي بداخله قيمة التئة باألرقام ( )۲۰۰وعند
تحريك الورقة بشك فقي تظهر ت ثيراا و كال متحركة ث ثية األبعاد.
 )3الشريط التضي ال مع :يوجد في الجهة اليمنى قريبا من الوسط ،وهو عبارة عن
ريط المع على ك زخرفي يتوسطه عار الدولة (سيتا ونخلة) وقيمة التئة
باألرقام ( )۲۰۰ين يظهرا بشك منتي عند تحريك الورقة.
 )4ريط األما ذو الشبابيك :يوجد في الجهة اليسرى وهو عبارة عن ريط
ما يظهر على ربعة جزاء يتض ّمن عار الدولة (سيتا ونخلة) وقيمة التئة
باألرقام ( )۲۰۰بشك ث ثي األبعاد ين يظهرا بشك متحرك ومنتي عند
تحريك الورقة.
الرقأ التسلسلي والرتبي للورقة :طبع في الجهة اليمنى عموديّا باألرقام العربية
ّ )5
باألسود وفي على الجهة اليسرى فق ّيا باألرقام الهندية باألخضر.
 )6ع مة خاصة بالمكتوفين وضعاف البير :طباعة بارزة لشك زخرفي محدّد
يختلف سب فئة الورقة ويساعد المكتوفين وضعاف البير على التعرف على
قيمة التئة عند لمس الورقة.
 )7في ست الورقة على اليسار يوجد تاريخ اإلصدار بالتاريخ الهجري وباألرقام
الهندية ( ١٤٤۲هـ).
• القفـــا:
نصؤ  "SAUDI CENTRAL BANKفي علـى يسار الورقـة.
)1
ّ
 )2الحبر اللؤلؤي :ريط مطبوع ب بار فستورية في الجهة اليسرى للورقة
يتضمن ك زخرفيا بداخله قيمة التئة ( )200يظهر بوضوح عند إمالة
الورقة النقدية فقيا.
 )3في على الورقة على اليمين يوجد عار الدولة (سيتا ونخلة) وتحته
تاريخ اإلصدار بالتاريخ المي دي (.)2021
 )4في ست الجهة اليمنى توجد القيمة االسمية للورقة بلسا القلأ باللغة
اإلنقليزية ؤ  "TWO HUNDRED RIYALSوباألرقام العربية
( )200في األعلى على اليمين وفي األست على اليسار.
• تفاعل الورقة النقدية عند عرضها لألشعة فوق البنفسجية:
كال زخرفية تظهر ب لوا
تعريضها لأل عة فو" البنتسجية.

فستورية متعدّدة على وجهي الورقة النقدية عند
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التعرف على الخاصياا التنية وعناصر
ويمكن للبنوك والوسطاء المقبولين مزيد
ّ
األمـا له الورقة النقدية الجديدة علــى الموقــع اإللكتروني.« www.sama.gov.sa » :
وتجدر اإل ارة ك لك إلى نه يتأ تداول ه الورقة النقدية الجديدة من فئة 200
لاير جنبا إلى جنب مع األورا" النقدية المتداولة اليا ً بجميع فئاتها من العملة الورقية
السعودية بيتتها عملة رسمية قانونية.

المدير العـام للخزينة العامة
والفروع بالنيابة،
محمد الحضري
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