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مقدمة
Introduction

أصــدرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ورقــة

ـاال مــن
نقديــة قانونيــة تذكاريــة مــن فئــة العشــرين ريـ ً
العملــة الورقيــة الســعودية ،بمناســبة رئاســة المملكــة

العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين ،والتــي تمتــاز
بمواصفــات فنيــة ،وعالمــات أمنيــة عاليــة الجــودة،
وبتصميــم مميــز يبــرز جماليــة الزخــارف المســتوحاة مــن

شــعار قمــة العشــرين.

)The Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA
issued a legal commemorative banknote of
Twenty-Riyal denomination, on the occasion
of the Kingdom of Saudi Arabia's Presidency
of the G20. The new release is characterized
by high quality technical specifications and
security features as well as a distinctive
design that manifests the decorative elegance
inspired by the logo of the G20 Summit.
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The main features of twenty-riyals banknote
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الوجه
Front

صــورة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود يحفظــه
اللــه ،وشــعار رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين ( )G20بشــكل ثالثــي األبعــاد.

A picture of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman
Bin Abdul Aziz Al Saud, may Allah protect him, and the logo of the
Kingdom's Presidency of G20 in a 3D form.
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الظهر
Back

ـون مختلــف ،وتظهــر خريطــة
خريطــة العالــم موضــح عليهــا دول مجموعــة العشــرين بلـ ٍ
المملكــة يصــدر منهــا إشــعاع يرمــز إلــى ملتقــى هــذه الــدول علــى أرضهــا ،وإلــى أهميــة
المملكــة باعتبارهــا مصــدر إشــعاع حضــاري واقتصــادي.

A map of the world, depicting the G20 countries in a different color.
The Kingdom map emits a light symbolizing the meeting point of these
countries on its land, and the Kingdom's importance as a source of
civilization and economic emission.

(لون الورقة الرئيسي :األرجواني  /قياس 152 X 69 :ملم)
)(Banknote's main color: purple/ measurement: 69 x 152 mm
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كيفية التعرف على
العملة السليمة
How to identify a genuine banknote

حرك
Move

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.
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انظر
Look

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 without any
overlapping.

المس
Touch

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.
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Security signs of twenty riyals banknote

الطباعة البارزة
Relief printing

طباعــة بــارزة تنتشــر علــى وجهــي
الورقــة النقديــة ،بحيــث تضيــف قــوة
فــي التحمــل ،وخشــونة فــي الملمــس،
وتناســق ًا فــي األلــوان ،ووضوحــ ًا فــي
النقــوش.
Prominent print on both sides of
the banknote, adding durability,
roughness when touched,
consistency in colors, and clarity
of the inscriptions.
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العالمة المائية
Watermark

عنــد تســليط الضــوء علــى الورقــة
النقديــة مــن الخلــف ،تظهــر صــورة
مائيــة للملــك ســلمان بــن عبــد العزيز
آل ســعود يحفظــه اللــه ،وقيمــة
الفئــة ( ،)20وشــعار الدولة الســيفين
والنخلــة.
When shedding light on the
banknote on the reverse side,
a watermarked photograph of
King Salman Bin Abdul Aziz Al
Saud, may Allah protect him,
(the banknote denomination )20
and the Kingdom emblem of
the two swords and the palm
tree all appear.
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Security signs of twenty riyals banknote

األشكال الفسفورية
Phosphorous forms

أشــكال زخرفيــة تظهــر بألــوان فســفورية
متعــددة علــى وجهــي الورقــة عنــد
.تعريضهــا لألشــعة فــوق البنفســجية

Multi-colored fluorescent decorative
patterns appear in both sides of the
banknote when exposed to ultraviolet light.

خـــيط األمـان
Safety thread

 يظهــر علــى وجــه،ًخيــط معدنــي مقــروء آليــا
 يتضمــن اختصــار اســم،الورقــة بشــكل متقطــع
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي باللغــة
 تظهــران،) وقيمــة الفئــةSAMA( اإلنجليزيــة
بشــكل واضــح عنــد تســليط الضــوء مــن خلــف
.الورقــة

A metal embedded security thread in
the banknote. It includes the acronym
of the Saudi Arabian Monetary
Authority in English (SAMA) and the
banknote denomination, which are
clearly visible when shedding light
and moving the banknote and it can
be automatically detected.
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العالمة الخاصة
بالمكفوفين وضعاف البصر

Special signs for the blind
and visually impaired

 يســاعد،طباعــة بــارزة لشــكل زخرفــي
المكفوفيــن وضعــاف البصــر علــى
التعــرف علــى قيمــة الفئــة عنــد
.لمــس الورقــة النقديــة

A Prominent decorative print pattern
that helps blind and visually impaired
people recognize the denomination
value when touching it.
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Security signs of twenty riyals banknote

الحبر اللؤلؤي
Iridescent Ink

شــريط مطبــوع بأحبــار فســفورية علــى
شــكال
ظهــر الورقــة النقديــة ،يتضمــن
ً
زخرفيــاً بداخلــه قيمــة الفئــة ( )20يظهــر
عنــد إمالــة الورقــة النقديــة أفقيــاً.

A strip printed with Iridescent
inks on the back of the banknote,
containing decorative motif of the
denomination value (20), appears
when the banknote is tilted.
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الكتابات الدقيقة
Microprinting

كتابــات دقيقــة وصغيــرة تنتشــر علــى
معظــم أجــزاء الورقــة النقديــة ،يمكــن
رؤيتهــا باســتخدام عدســة مكبــرة.
Small text spreads over most
parts of the banknote in its
both sides that can be seen
with a magnifying glass.

آلية التواصل
Communication Mechanism

عنــد الحاجــة إلــى المســاعدة فــي التأكــد مــن ســامة أي ورقــة نقديــة؛ يمكنــك
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.

بريد إلكتروني

هـاتف
Phone
011 466 2779

Email

currency@sama.gov.sa

فاكس
Fax
011 466 2980

الموقع اإللكتروني
Or visit SAMA website
www.sama.gov.sa
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www.sama.gov.sa
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