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اةر       00ر  لاير 200ر لاير  000مر  فار   طرر  وراق  نديةرج ييةريل داوريقر   :   الموضوو 

 .دمؤسسج قدندي قدعربي قدسعودي )اإلصدار الّسادس( اة    0ر اة     20ر
 

*** 
 

             خــم  ت اة قعوب اقداويقر   حتطر سج قدندي قدعربي قدسعوديمؤسّ نعامكم وّن 

رماج لاير  رخمسون اة    خمس ماج لاير  م  فا  ييةيل  نديةج ق وراق 1022دةسمبر   26

 .قإلصيقا قدّس دس()اة     خمسجاة     رعشرل ر

 

 ك دو دي:هي ةيل قدجي قدنديةج قألراق موقصف   هذه وهّم 

 

I)  المواصفات الخاّصة بكّل ورقة : 
 

 

 ة ـالفئ

 

 المقاسات 

 

 ون السائد اللّ 

 الّصور البارزة

 اـالقف هـالوج

 قألزا   مم 77 ×مم  222 لاير  000

   صوال قدماك عبيقدعزةز  ب

 ،عبي قدرحم ن آ  سعود

  صوال قدكعبج قدمشّرفج. 

 

 

 

 

 

منظر دامسجي قدحرقم 

 .مجبمكج قدمكرّ 

 قألحمر  مم 71 ×مم  220 لاير  200

   صوال خ دم قدحرمي

قدشرةفي  قدماك سام ن ب  عبي 

 قدعزةز آ  سعود،

 .قددبج قدخضرقء دامسجي قدنبوي 

 

 قديمي  

* منظر ددصر قدماك عبي قدعزةز 

  ب دمربع في قدوسط

 

منظر دامسجي قدنبوي 

 ب دميةنج قدمنوال.

 مم 70 ×مم  200 اة    00
 قألخضر

 

   صوال خ دم قدحرمي

قدشرةفي  قدماك سام ن ب  عبي 

 قدعزةز آ  سعود،

 .صوال مسجي قبج قدصخرل 

 

 

منظر دامسجي قألقصى  

 ب دديس قدشرةف.

 قدبني  مم 26 ×مم  200 اة     20

   صوال خ دم قدحرمي

قدشرةفي  قدماك سام ن ب  عبي 

 قدعزةز آ  سعود،

 .منظر ددصر قدمربع ب درة ض 

 

 

قدماك عبي  منظر دمركز

 هللا قدم دي ب درة ض.

 قدبنفسجي مم 22 ×مم  270 اة     0

   صوال خ دم قدحرمي

قدشرةفي  قدماك سام ن ب  عبي 

 قدعزةز آ  سعود،

  منظر دحدل شيبج في قدربع

 قدخ دي.

 

                 م   زهوا منظر  

 مماكج قدعربيج قدسعودةج.قد
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II)  المواصفات المشتركة لألوراق : 

 ـــــــوجـه:ال 

فرري  قدواقررج  ب داّغررج قدعربيررج فرري وعاررى  مؤسسررج قدندرري قدعربرري قدسررعودي نررّ    (2

 قدوسط ب دطب عج قدب ازل.

  ،فري قدوسرط قدواقرج ب داّغج قدعربيج فري وسرفل باس ن قددام  داواقج قدديمـج قإلسميج  (1

 .عاى قديمي  سفل قدواقج وفي قدهنيةج ب دطب عج قدب ازل  ب ألاق م ر

بر  رتوضم  صوال قدماك عبي قدعزةز  قدواقج  ةس ا : تويي عاى قدم ئيج قدعالمج (3

لاير رصرروال  قدماررك  000ب دنسرربج دواقررج قدفاررج رقيمررج عبرري قدرحمرر ن آ  سررعود 

 لاير  200ب دنسبج دألراق  مر  فار   قدفاج سام ن ب  عبي قدعزةز آ  سعود رقيمج 

    .اة    0ر اة    20ر اة    00ر

 قدعربيج ب ألاق م    عمودةّ  قديمنىطبع في قدجهج  : داواقج قدرتبير يقدّرقم قدوساسا (7

 ب ألاق م قدهنيةج.  وفديّ  قديسرىقدجهج  وعاى رفي

لاير  000راق  مر  فار   درأل قدجهرج قديمنرى  ةويري فري : قدشرةط قدفضي قدالمرع (0

  زخرفررري مرررع شر شررركل  رهرررو عبررر ال عررر  شررررةط  ، اةررر   00لاير ر 200ر

رعنرري تحرةررك قدواقررج ، ةووّسررطش شررع ا قديردررج )قدسرريف ن رقدنخاررج ( رقيمررج قدفاررج 

 ردج رتظهر قيمج قدفاج بشكل رقضح.    ةخوفي شع ا قديّ 

   راق  مرر  فارر  دررأل قدجهررج قديسرررى : ةويرري فرري منرري ثالثرري قألبعرر دقألقدشرررةط  (2

رهررو عبرر ال عرر  شرررةط  ومنرري ةظهررر عاررى ،  اةرر   00لاير ر 200لاير ر 000

ويزقء رةحوروي عارى شرع ا قديردرج )قدسريف ن رقدنخارج (  رقيمرج قدفارج بشركل وابع 

ةخوفري شرع ا قديردرج م  قألعاى إدى قألسرفل  رعني تحرةك قدواقج ،ثالثي قألبع د 

رعني تحرةك قدواقج مر  قديمري   إدرى قديسر ا ةوحررا  شرع ا  ،رتظهر قيمج قدفاج 

 .ةن ميكيجقديردج ر قيمج قدفاج صعودق رهبوط  بطرةدج د

          مررر  فاوررري  قدجهرررج قديسررررى درررألراق  : ةويررري فررري  شر قدشرررب بيك خررريط قألمررر ن (7

   رهو عب ال ع  خريط معريني دقخرل قدواقرج ةوضرمّ ،  اة     0اة     ر  20

  SAMA "   قإلنررـدايزةجسررج قدندرري قدعربرري قدسررعودي ب داغررج مؤسّ قخوصرر ا قسررم 

قدواقررج  داضرروء  قفرر  عنرري عرررض  حيرري ةمكرر  مشرر هيتهم   بوضررو رقيمررج قدفاررج 

 قدمب شر. 

 000راق  مر  فار   درأل وسفل قدجهرج قديسررى ويي فيت:  طبدج قألحب ا قدخ صج (6

عب ال ع  شكل زخرفي بيقخاش  قيمج قدفارج ،  يره ، اة   00لاير ر 200لاير ر

رعني تحرةك قدواقج بشكل وفدري تظهرر تررثيرق  ر وشرك   ثالثيرج قألبعر د توحررا 

 قألسفل.إدى قألعاى  رم  قألعاى إدى    م  قألسفل

: وشررك   زخرفيررج تظهررر  تف عررل قألراق  عنرري عرضرره  دألشررعج فررو  قدبنفسررجيج (9

قدواقررج عنرري تعرةضرره  دألشررعج فررو   رقفرر  بررردوقن فسررفواةج موعررّيدل عاررى ريررش 

 قدبنفسجيج.
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: رهرري عبرر ال عرر  طب عررج برر ازل  خ صررج برر دمكفوفي  رضررع ر قدبصرررعالمررج  (20

ل زخرفي ةس عي قدمكفوفي  رضع ر قدبصر عاى قدوعررر عارى قيمرج قدفارج عنري دشك

 دمس قدواقج.

رب ألاقر م  ب دو اةخ قدهجرري ( في وسفل قدواقج عاى قديس ا ةويي ت اةخ قإلصيقا22

 .هـ( 2736)قدهنيةج 

 

    :القـــفـا 

   SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY"  ّ ن   (2

  .قدواقـجةس ا  برعاـى 

ب داغج باس ن قددام  داواقج ق سميجقدديمج فل قدجهج قديمنى تويي في وس (1

 .اقديس عاى قألسفل في قديمي  رعاى في قألعاى قدعربيج رب ألاق م  قإلندايزةج

رتحوش   شع ا قديردج )قدسيف ن رقدنخاج ( قدواقج عاى قديمي  ةويي في وعاى

 .(1022) ب دو اةخ قدميالدي ت اةخ قإلصيقا

 

 م  قإلصيقا قألراق  قدنديةج قدمويقردج ح دي ك فج ق رتجيا قإلش ال إدى وّن هـذ        

 قدنديةّـجهـذه قألراق  مع إدى ينب  في قدويقر  ينب  سوبدى ة   قدسعوديدارّ  قدخ مس 

  . قدجيةـيل 

 

 
 المدير العام للخزينة العامـة       

 ،الدفوعاتو 

 

        فوزي العلوي محمد                                                                     
 

 

 

 

 

 

 


