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ورقــة  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  أصــدرت 
نقديــة مــن فئــة الخمســة ريــاالت مصنوعــة مــن مــادة 
البوليمــر، التــي تمتــاز بمواصفــات أمنيــة عاليــة تعزز ثقة 
وأمــان حامليهــا؛ وذلــك لطبيعــة التقنيــات المعتمــدة 
ــوان  ــأ لتثبيــت األل فــي صناعــة الفيلــم الشــفاف المهي
ــح لحامليهــا التأكــد مــن  ــة، ممــا يتي والعالمــات األمني
ســالمة الورقــة النقديــة عــن طريــق اللمــس أو النظــر 

أو الحركــة.

The Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) 
has issued a five-riyal banknote made of 
polymer material. The polymer featured high 
security specifications that can enhance the 
confidence and safety of its holders. Because of 
the cutting-edge technology in the manufacturing 
of the transparent film adapted to boost colors 
fastness and the security features, the holder can 
verify the authenticity of the note through touch, 
looking at the note and manipulating it through 
movement.

مقدمة
Introduction
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المعالم الرئيسية لفئة 
الخمسة رياالت البوليمر

Main signs for the five-riyal polymer banknote

صــورة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود يحفظــه اللــه، 
وصــورة حقــل الشــيبة فــي الربــع الخالــي. إضافــة إلــى شــكل النافــذة الشــفافة التــي 

تحتــوي علــى زخــارف مســتمدة مــن شــعار رؤيــة الســعودية2030.
A picture of King Salman bin Abdulaziz Al Saud -may Allah preserve 
him-, and a picture of the Shaybah field in the Empty Quarter. In 
addition to the transparent window containing motifs inspired by the 
logo of Saudi Vision 2030. 

الوجه
Front
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الظهر
Back

صــورة منظــر لزهــور بريــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية. إضافــة إلــى شــكل النافــذة 
الشــفافة التــي تحتــوي علــى زخــارف مســتمدة مــن شــعار رؤيــة الســعودية 2030.

A view of wildflowers from Saudi Arabia. In addition to the transparent 
window containing motifs inspired by the logo of Saudi Vision 2030. 
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)لون الورقة الرئيسي: البنفسجي / قياس: X 145 66 ملم(
)Main color of the banknote: purple \ size: 66 X 145 mm(
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صـعوبــة تـزييفها. قـدرتـها على تحـمل
ظـروف التداول.

The durability to 
withstand circulating 
conditions.

Resistance to dirt 
and humidity.

Recyclable and 
Environment 
friendly. 

It is difficult to 
counterfeit. 

It has a prolonged 
lifetime compared 
to the currently 
traded banknotes.

مقـاومتـها لألوسـاخ
وآثـار الرطوبة.

عمرها أطول من األوراق 
المتداولة.

صديقة للبيئة ويمكن
إعادة تدويرها.

Features of the five-riyal polymer banknote

مميزات فئة الخمسة 
رياالت البوليمر
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قــم بإمالــة الورقــة النقديــة فــي جميــع االتجاهــات، وتحقــق 
مــن وضــوح كافــة عناصــر العالمــات األمنيــة وتبادلهــا مــع 

بعضهــا البعــض.

Move the banknote in different directions to make sure 
that all security features are visible and interchanging.

Move
حّرك

كيفية التعرف على 
العملة السليمة

How to identify a genuine banknote
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تأكــد مــن الملمــس الخشــن للورقــة النقديــة، وتحســس الكتابــة 
البــارزة المنتشــرة علــى وجــه الورقــة النقديــة وظهرهــا.

Ensure that the banknote has a raised texture, and feel 
the embossed print of all written characters on the front 
and back side of the banknote.

Touch
المس

تأكــد مــن وجــود العالمــات األمنيــة علــى الورقــة النقديــة، ووضــوح 
ألوانهــا وعــدم تداخلهــا.

Ensure the presence of the security features on the banknote, 
and the clarity of its colors and not being overlapped.

Look
انظر
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خيط أمان متقطع بالحبر المغناطيسي، 
يظهر على وجه الورقة النقدية على 
هـــيئـة نـوافـذ بــلــون مـعــدني فـضي، 

مقروء آلــًيـا.

خيط األمان
Security Thread Design

النافذة الشفافة
Transparent Window

الطباعة البارزة
Raised Printings

A magnetic imbedded security 
stripe on the front of the banknote 
that can be seen in the shape of a 
metallic window thread, which is 
machine-readable.

طباعــة بــارزة تنتشــر علــى معظــم أجــزاء 
بحيــث  النقديــة،  الورقــة  وظهــر  وجــه 
تضيــف خشــونة فــي الملمــس، وتناســقًا 

فــي األلــوان، ووضوحــًا فــي النقــوش.
Prominent raised print on most 
parts of the banknote, adding 
rough texture, consistency 
in colors, and clarity for the 
inscriptions on the banknote. 

مشــاهدتها  يمكــن  شــفافة  نافــذة 
النقديــة،  الورقــة  وظهــر  وجــه  علــى 
مــن  زخــارف مســتمدة  علــى  تحتــوي 
شــعار رؤيــة الســعودية2030 بداخلهــا 

شــعار الدولــة الســيفان والنخلــة.
A transparent window can be 
seen from both sides of the 
banknote, with motifs inspired 
by the logo of Saudi Vision 
2030;  where the nat ional 
emblem lies inside with two 
swords and the palm.

العالمات األمنية لفئة 
الخمسة رياالت البوليمر

Security features for the five-riyal polymer banknote
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An image of the denomination 
value (5), when the banknote is 
tilted back and forth, you can 
see that the color shifts from 
purple to green. 

ــة  ــمة الفـئـ ــه قيـ ــرفي بـداخـلـ شــكل زخـ
بلـونيـــن مختلفيــن  رؤيتـــه  (5)، يمكـــن 
عنــد تحريــك الورقــة النقديــة بشــكل 
أفقــي، حيــث يتغيــر لــون هــذا الشــكل 
مــن اللــون البنفســجي إلــى األخضــر.

A prominent decorative print 
pattern that helps blind and 
visually impaired people recognize 
the denomination value when 
touching it.

عبــارة عــن طباعــة بــارزة لشــكل زخرفــي 
البصــر  يســاعد المكفوفيــن وضعــاف 
علــى التعــرف علــى قيمــة الفئــة عنــد 

ــة. لمــس الورقــة النقدي

العالمة الخاصة 
بالمكفوفين وضعاف البصر

Feature for the blind and 
visually impaired 

الحبر المتغير بصريًا
Optically Variable Ink

األشكال الفسفورية
Fluorescent Patterns

Multi-colored fluorescent geometric 
shapes and patterns appear on 
both sides of the banknote when 
exposed to ultra-violet light.

عبــارة عــن أشــكال هندســية، وزخــارف 
بألــوان فســفورية متعــددة علــى وجــه 
وظهــر الورقــة النقديــة عنــد تعريضهــا 

البنفســجية. فــوق  لألشــعة 
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الكتابات الدقيقة
Microprinting

الحبر اللؤلؤي
Iridescent Ink

A stripe printed with iridescent 
inks on the back of the banknote, 
containing a decorative motif of the 
denomination value (5), appears 
when the banknote is tilted.

علــى  بأحبــار فســفورية  شــريط مطبــوع 
شــكاًل  يتضمــن  النقديــة،  الورقــة  ظهــر 
زخرفيــًا بداخلــه قيمــة الفئــة (5)، يظهــر 
عنــد إمالــة الورقــة النقديــة بشــكٍل أفقــي.

Small text spreads over most 
parts of the banknote in its both 
sides that can be seen with a 
magnifying glass.

عبــارة عــن كتابــات صغيــرة تنتشــر في 
الورقــة  أجــزاء وجــه وظهــر  معظــم 
باســتخدام  رؤيتهــا  يمكــن  النقديــة 

عدســة مكبــرة.

العالمات األمنية لفئة 
الخمسة رياالت البوليمر

Security features for the five-riyal polymer banknote
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آلية التواصل
Communication Mechanism

التأكــد مــن ســالمة أي ورقــة نقديــة؛ يمكنــك  إلــى المســاعدة فــي  عنــد الحاجــة 
تقديمهــا ألقــرب بنــك تجــاري، أو ألحــد فــروع مؤسســة النقــد. وفــي حــال العثــور علــى 
ورقــة مشــتبه بهــا؛ يرجــى تســليمها إلــى الجهــات األمنيــة، وتقديــم المعلومــات التــي 

يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد مصدرهــا، كمــا يمكــن االتصــال بمؤسســة النقــد.

To verify whether a banknote is genuine or not, it can be presented to 
the nearest commercial bank or any of the Saudi Arabian Monetary 
Authority (SAMA) branches for inspection. If a suspicious note is found, 
please hand it over to security agencies and provide information that 
can help identify its source. You can also contact SAMA directly.

011 466 2779currency@sama.gov.sa

بريد إلكترونيهـاتف

011 466 2980www.sama.gov.sa

الموقع اإللكترونيفاكس
FaxOr visit SAMA website

PhoneEmail
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www.sama.gov.sa


