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الســعودي  المركــزي  البنــك  أصــدر 
ورقــة نقديــة مــن فئــة المائتــي ريــال 
الســعودية،  الورقيــة  العملــة  مــن 
المملكــة  ”رؤيــة  تخليــد  بمناســبة 
بمواصفــات  تمتــاز  والتــي   ،”2030
عاليــة  أمنيــة  وعالمــات  فنيــة، 
الجــودة، وبتصميــم مميز مســتوحى 

.2030 الرؤيــة  شــعار  مــن 

The Saudi Central Bank issued a 
legal banknote of Two Hundred 
Saudi Riyal denomination, on 
the occasion of the ”Kingdom’s 
Vision 2030”. The new release 
is characterized by high quality 
technical specifications and 
security features as well as a 
distinctive design inspired by 
the Vision 2030 logo.  

مقدمة
INTRODUCTION
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المعالم الرئيسية 
لفئة المائتي ريال

MAIN SIGNS FOR THE TWO 
HUNDRED-RIYAL BANKNOTE

يشــتمل الوجــه علــى صــورة الملــك المؤســس 
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود ”طيــب 
 2030 المملكــة  رؤيــة  وشــعار  ثــراه”،  اللــه 

بشــكل ثالثــي األبعــاد.

لقصــر  صــورة  علــى  الورقــة  ظهــر  يشــتمل 
الحكــم فــي الريــاض، واســم البنــك المركــزي 
الســعودي، وقيمــة الفئــة باألحــرف واألرقــام 

اإلنجليزيــة. باللغــة 

A picture of the founder king 
Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, 
”May Allah rest his soul”, and the logo 
of the Kingdom’s Vision 2030 in a 
three-dimensional form.

An image of ‘Qasr Al-hukum’ in 
Riyadh, the name of the Saudi Central 
Bank, and the value of the banknote 
in English letters and numbers.

الوجه

الظهر

Front

Back

)لون الورقة الرئيسي: رصاصي / قياس: X 163 73 ملم(
 )The banknote main color: gray\ Size: 163 × 73 mm(

العالمات األمنية لفئة المائتي ريال 4



55 العالمات األمنية لفئة المائتي ريال



قــم بإمالــة الورقــة النقديــة فــي 
جميــع االتجاهــات، وتحقــق مــن 
العالمــات  وضــوح كافــة عناصــر 
بعضهــا  مــع  وتبادلهــا  األمنيــة 

البعــض.

Move the banknote in 
different directions to 
ensure 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 
الورقــة  وجــه  علــى  المنتشــرة 

وظهرهــا. النقديــة 

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 
ووضــوح  النقديــة،  الورقــة  علــى 

تداخلهــا. وعــدم  ألوانهــا 

Ensure the presence of the 
security features on the 
banknote and the clarity of 
its colors and without any 
overlapping.

Look انظر
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طبقة األحبار 
الخاصة

Special inks layer

الفئــة  قيمــة  بداخلــه  زخرفــي  شــكل 
بشــكل  الورقــة  تحريــك  وعنــد   ،)200(
أفقــي تظهــر تأثيــرات وأشــكال متحركــة 

األبعــاد. ثالثيــة 
An ornamental shape contains 
the value of the note )200). When 
tilting the note horizontally, 
moving 3D shapes appear.

الشريط الفضي 
الالمع

Bright Silver Stripe

An ornamental bright stripe 
contains in the center the 
Emblem of the State )the Two 
Swords and a Palm Tree( and 
the note value )200). When 
tilting the note, they appear 
separately.

شــريط المــع علــى شــكل زخرفــي، 
يتوســطه شــعار الدولــة (الســيفان 
 ،)200) الفئــة  وقيمــة  والنخلــة(، 
عنــد  منفصــل  بشــكل  يظهــران 

الورقــة. تحريــك 
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SECURITY FEATURES FOR THE TWO-
HUNDRED SAUDI RIYAL BANKNOTE
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An ornamental tactile printing 
to help bling and sight-impaired 
person to recognize the value of 
the note when felt.

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

الشريط األمني 
ثالثي األبعاد

Three-Dimensional 
Security Stripe

العالمة الخاصة 
بالمكفوفين وضعاف البصر

Visually Impaired Recognition 
Features

أجــزاء،  أربعــة  علــى  يظهــر  أمنــي،  شــريط 
يتضمــن شــعار الدولــة (الســيفين والنخلــة(، 
وقيمــة الفئــة (200( بشــكل ثالثــي األبعــاد، 
عنــد  ومنفصــل  متحــرك  بشــكل  يظهــران 

الورقــة. تحريــك 
A security stripe appears on four 
parts, showing the Emblem of the 
State )the Two Swords and a Palm 
Tree(, and the value of the note 
)200) in 3D shape. When moving 
the note, they appear moving and 
separate.

الطباعة البارزة
Tactile Printing

Tactile printing spreads over the 
face and the back of the note so 
as to add durability, rough texture, 
harmonious color and clear design.

طباعــة بــارزة تنتشــر علــى وجهــي الورقــة 
للتحمــل،  قــوة  تضيــف  بحيــث  النقديــة، 
وخشــونة فــي الملمــس، وتناســقًا فــي 

األلــوان، ووضوحــًا فــي النقــوش.
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الكتابات الدقيقة
Micro Text

Extra fine prints appears almost 
in all the face and back of the 
note, and can be seen by using 
magnifying glass.

علــى  تنتشــر  وصغيــرة  دقيقــة  كتابــات 
يمكــن  النقديــة،  الورقــة  أجــزاء  معظــم 

مكبــرة. عدســة  باســتخدام  رؤيتهــا 

الحبر اللؤلؤي
Iridescent

A stripe in fluorescent colors 
printed on the back of the note, 
contains an ornamental shape 
reflects the note value )200), and 
appears when tilting the note 
horizontally. 

شــريط مطبــوع بأحبــار فســفورية علــى 
ظهــر الورقــة النقديــة، يتضمــن شــكاًل 
 )200) الفئــة  قيمــة  بداخلــه  زخرفيــًا 
يظهــر عنــد إمالــة الورقــة النقديــة أفقيــًا.

األشكال 
الفسفورية

Fluorescent Shapes

أشــكال زخرفيــة تظهــر بألوان فســفورية 
عنــد  الورقــة  وجهــي  علــى  متعــددة 
تعريضهــا لألشــعة فــوق البنفســجية.
Ornamental shapes which 
appear in different fluorescent 
colors on the face and back of 
the note when exposing the note 
to ultraviolet light.
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آلية التواصل
COMMUNICATION MECHANISM

عنــد الحاجــة إلــى المســاعدة فــي التأكــد 
مــن ســالمة أي ورقــة نقديــة؛ يمكنــك 
تقديمهــا ألقــرب بنــك تجــاري، أو ألحــد 
فــروع البنــك المركــزي الســعودي. وفــي 
بهــا؛  مشــتبه  ورقــة  علــى  العثــور  حــال 
الجهــات األمنيــة،  إلــى  يرجــى تســليمها 
أن  يمكــن  التــي  المعلومــات  وتقديــم 
تســاعد فــي تحديــد مصدرهــا، كمــا يمكــن 

الســعودي. المركــزي  بالبنــك  االتصــال 

To verify whether a banknote is 
genuine or not, it can be presented 
to the nearest commercial bank, 
or to one of the branches of the 
Saudi Central Bank. If a suspicious 
banknote is found, please hand it 
over to the security agencies, and 
provide information that can help 
determine its source. You can 
contact the Saudi Central Bank 
Phone.

011 466 2779currency@sama.gov.sa

بريد إلكترونيهـاتف

011 466 2980www.sama.gov.sa
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