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ما الذي أبحث عنه في 
الورقة النقدية؟

ببساطة، اتّبع هذه الخطوات الثالث:

What do I look out for 
in Banknotes?

Follow these three easy steps :
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The Central Bank of Oman  A government institution that supervises local commercial 
banks. Based in Ruwi, Muscat Governorate, CBO was established on December 1st, 1974. 
It is responsible for issuing the national currency as well as regulating and monitoring local 
liquidity (total money supply) and bank credit.

Ministry of Finance A government institution located in Wilayat Muscat. It is responsible 
for preparing and monitoring the implementation of the Sultanate’s financial policies and 
plans.

Oman Council (Majlis Oman) is a legislative council consisting of : 
State Council (Majlis Ad Dawla) whose members are appointed by the Sultan. 
Majlis A’Shura (Consultative Assembly) whose members are elected by the people.

The Supreme Court A judicial body located in Wilayat Bawshar, Muscat Governorate. 
Established in 1999, it is responsible for the settlement of disputes related to the extent of 
conformity of laws and regulations with the Basic Law of the State, and for consideration of 
appeals lodged against rulings issued by the courts of appeal.
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البنــك المركــزي الُعمانــي مؤسســة حكوميــة تشــرف علــى البنــوك التجاريــة فــي الســلطنة، مقــره الرئيســي 
فــي روي بمحافظــة مســقط، تأســس فــي 1 ديســمبر 1974م. يختــص بإصــدار العملــة الوطنيــة، وتنظيــم ورقابــة 

الســيولة المحليــة ) العــرض الكلــي للنقــد( واالئتمــان المصرفــي.

وزارة الماليــة مؤسســة حكوميــة تقــع فــي واليــة مســقط، وتختــص بإعــداد السياســات والخطــط الماليــة 
للســلطنة ومتابعــة تنفيذهــا.

مجلــس ُعمــان هــو مجلــس تشــريعي يتكــون مــن مجلــس الدولــة والــذي يعيــن جاللــة الســلطان أعضــاءه، 
الــذي ينتخــب المواطنــون أعضــاءه. ومجلــس الشــورى 

المحكمــة العليــا جهــاز قضائــي يقــع فــي واليــة بوشــر بمحافظــة مســقط، أنشــئ عــام 1999م، يختــص بفصــل 
المنازعــات المتعلقــة بمــدى تطابــق القوانيــن واللوائــح مــع النظــام األساســي للدولــة، والنظــر فــي الطعــون 

المرفوعــة علــى األحــكام الصــادرة مــن محاكــم االســتئناف.

البنك المركزي الُعماني
Central Bank of Oman

وزارة المالية
Ministry of Finance

مجلس ُعمان
Oman Council

المحكمة العليا
The Supreme Court
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1. صــورة مائيــة عالمتــان مائيتــان علــى الجانــب األيســر مــن 
الورقــة النقديــة تشــتمل علــى صــورة صاحــب الجاللــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد - طيــب هللا ثــراه، وللفئــة 50 باللغــة العربيــة 

تظهــر بوضــوح عنــد تعريــض الورقــة النقديــة لمصــدر ضوئــي.

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Portrait of the late HM Sultan Qaboos bin 
Said and the denomination 50 in Arabic are revealed 
as the banknote is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 

can be felt by running the finger over it. 

3. دمغــة متغيــرة األلــوان دمغــة أمنيــة ذهبيــة اللــون علــى 
الجانــب األيمــن مــن الورقــة تظهــر عليهــا بعض العناصــر المتحركة 
تعريضهــا  عنــد  األزرق  للــون  تتغيــر  النقديــة،  الورقــة  إمالــة  عنــد 
لمصــدر ضوئــي. وتقطيــع دقيــق وصغيــر علــى شــكل الرقــم )50( 

ــل العيــن.      ــد تعريــض الورقــة لضــوء مباشــر مقاب يظهــر عن

3. Varifeye® Colour Change Patch with laser-
cut In transmitting light, the patch changes colour. 
When viewed from above, it is gold-coloured and 
shows various relief effects. When the banknote is 
held up to the light, the colour changes to deep 
blue with a fine cutout in the paper showing the de-
nomination number “50” when the banknote is held 
against the light.

المعــة  أمنيــة  دمغــة  المغناطيســي  بالحبــر  دمغــة   .4
شــكل  علــى  الورقــة  مــن  األيســر  الجانــب  علــى  األلــوان  متعــددة 
الرقــم 50، تظهــر بهــا بعــض العناصــر المتحركــة المتغيــرة األلــوان 

النقديــة. الورقــة  إلــى األخضــر عنــد إمالــة  الذهبــي  مــن 

4. Optically Variable Magnetic Ink The numeral 
on the left side reveals colour-changing properties 
from gold to green and dynamic light effects when 
the banknote tilted toward the light.

9.كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
فــي  مكّبــرة  عدســة  بواســطة  قراءتهــا  يمكــن  ُعمانــي(  ريــال   50(
الورقــة األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ 

الضوئيــة. والماســحات  الملونــة 

9. Arabic Microlettering Arabic microlettering 
 can be read clearly with a magnifying )50 ُعمانــي ريــال(
glass on a genuine banknote whilst the microletter-
ing does not reproduce on scanned/colour copied 

versions.

1

دمغة بالحبر المغناطيسي

دمغة متغيرة األلوان

طباعة بارزة

صورة مائية

Optically Variable Magnetic Ink

Varifeye® Colour Change Patch 
with lasercut

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype
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9

Front الصورة األمامية
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كتابة مجهرية باللغة العربية
Arabic Microlettering 
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أمــان مطــّور يظهــر  المتقطــع شــريط  األمــان  5. شــريط 
بشــكل متداخــل مــع الورقــة النقديــة، تظهــر بــه عناصــر فســفورية 
متحركــة ومتغيــرة األلــوان مــن الذهبــي لألخضــر عنــد إمالــة الورقــة.  

5. Security Thread RollingStar® Enhanced win-
dowed security thread on the back of the banknote 
with a defined movement sequence, colour shifting 
effect from gold to green and fluorescent properties.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the banknote completes 
the image of the whole Khanjar on the front side of 
the banknote when viewed against the light.

7. حبــر متغيــر األلــوان علــى شــكل شــريط شــريط المــع 
باللونيــن الذهبــي واألخضــر  ُمســتوحى  مــن حــزام الخنجــر الُعمانــي، 
الشــريط  منتصــف  فــي  اإلنجليزيــة  باللغــة   50 الرقــم  يظهــر 

ويمكــن رؤيتــه عنــد إمالــة الورقــة النقديــة.     

7. Iridescent Stripe A two-coloured iridescent ink in 
gold and green with a shape derived from the Belt 
of the Omani Khanjar is visible on the back of the 
banknote with the numeral 50 in the middle.

8. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة 
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
 7  – لمســها  عنــد  الفئــة  قيمــة  علــى  التعــرف  فــي  والمكفوفيــن 

أشــكال.

8. Recognition feature for the Visually impaired 
The 7 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognize the value of the banknote.

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .10
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
FIFTY RIALS

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة  ُمكّبــرة  فــي الورقــة األصليــة، 
بـيـنمـــــا ال يــــــــمـــــكن نـسخـــها بواسطـــة آالت الــــــــنـــــــــســـخ الملونــة 

الضوئيــة. والماســحات 

10. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• FIFTY RIALS
Can be read clearly with a magnifying glass read-
ing on a genuine banknote whilst the microlettering 
does not reproduce on scanned/colour copied ver-
sions.

1
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10
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Back الصورة الخلفية

3

6

خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية

حبر متغير األلوان على شكل شريط

ميزة النظر عبر الورقة النقدية )الصورة المتكاملة(

شريط األمان المتقطع

Recognition feature for the Visually impaired

Iridescent Stripe

See-through Feature

Security Thread RollingStar®

كتابة مجهرية باللغة اإلنجليزية
English Microlettering 
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Sohar Industrial Port  It is located in Al Batinah North Governorate, and is considered one 
of the largest ports that serve gas-dependent industries, mega projects and large industries 
established in Sohar Industrial Area.

Salalah International Airport The Sultanate’s second largest airport following Muscat 
International Airport. It was developed as an alternative airport in emergency situations, 
and for emergency landings of aircrafts crossing Oman’s airspace. It houses a passenger 
terminal with an annual capacity of 2 million passengers.

Muscat International Airport An airport located in Wilayat As’Seeb, Muscat Governo-
rate. The passenger terminal at the airport covers an area of 580,000 square meters, within 
a total airport area of almost 25.5 million square meters. It is  classified according to inter-
national civil aviation standards as one of the ideal airports, as it accommodates 20 million 
passengers annually in its first phase, bringing the number up to 56 million in the following 
stages.

Al Batinah Expressway It is the largest road project in the history of the Sultanate of 
Oman. The 270 km long road starts from the end of the Muscat Expressway in Halban area, 
Muscat Governorate, and ends at Khatmat Milaha in Wilayat Shinas, Al Batinah North Gov-
ernorate.
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4

مينــاء صحــار الصناعــي يقــع فــي محافظــة شــمال الباطنــة، ويعــّد مــن الموانــئ الضخمــة التي تخــدم الصناعات 
التــي تعتمــد علــى الغــاز والمشــروعات الضخمــة والصناعــات الكبيــرة التــي تُنشــأ فــي المنطقــة الصناعيــة بصحار.

مطــار صاللــة الدولــي ثانــي أكبــر مطــار فــي الســلطنة بعــد مطــار مســقط الدولــي. وقــد طــور بصفتــه المطــار 
البديــل فــي الحــاالت الطارئــة، والســتعماله فــي حــاالت الهبــوط االضطــراري للطائــرات العابــرة لألجــواء الُعمانيــة. 

ويضــم مبنــى للمســافرين بطاقــة اســتيعابية تبلــغ مليونــي مســافر ســنويًا.

مطــار مســقط الدولــي منفــذ جــوي يقــع فــي والية الســيب بمحافظة مســقط، تبلغ مســاحة مبنى المســافرين 
بالمطــار  580 ألــف متــر مربــع، فيمــا تبلــغ مســاحة أرض المطــار حوالــي 25.5 مليــون متــر مربــع. يصنــف حســب معاييــر 
الطيــران المدنــي الدوليــة علــى أنــه ضمــن المطــارات المثاليــة، حيــث يســتوعب 20 مليــون مســافر ســنويًا بمرحلتــه 

األولــى، ليرتفــع العــدد إلــى 56 مليــون مســافر فــي المراحــل الالحقــة.

ــق  ــة طري ــدأ مــن نهاي طريــق الباطنــة الســريع ُيعــد أضخــم مشــاريع الطــرق فــي تاريــخ ســلطنة ُعمــان، ويب
مســقط الســريع بمنطقــة حلبــان بمحافظــة مســقط وينتهــي بخطمــة مالحــة بواليــة شــناص بمحافظــة شــمال 

ــرًا.  الباطنــة بطــول )270( كيلومت

ميناء صحار الصناعي
Sohar Industrial Port

مطار صاللة الدولي
Salalah International Airport

مطار مسقط الدولي
Muscat International Airport

طريق الباطنة السريع
Al Batinah Expressway
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المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية
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1. صــورة مائيــة عالمتــان مائيتــان علــى الجانــب األيســر مــن 
الورقــة النقديــة تشــتمل علــى صــورة صاحــب الجاللــة الســلطان 
العربيــة  باللغــة   20 وللفئــة  ورعــاه،  طــارق حفظــه هللا  بــن  هيثــم 

تظهــر بوضــوح عنــد تعريــض الورقــة النقديــة لمصــدر ضوئــي.

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Portrait of HM Sultan Haitham bin Tariq and 
the denomination 20 in Arabic are revealed as the 
banknote is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it. 

اللــون  ذهبيــة  أمنيــة  دمغــة  األلــوان  متغيــرة  دمغــة   .3
علــى الجانــب األيمــن مــن الورقــة تظهــر عليهــا بعــض العناصــر 
باللــون  نافــذة  عليهــا  تظهــر  كمــا  الورقــة،  إمالــة  عنــد  المتحركــة 

ضوئــي. لمصــدر  تعريضهــا  عنــد  األزرق 

3. Varifeye® Colour Change Patch with laser-
cut In transmitting light, the patch changes colour. 
When viewed from above, it is gold-coloured and 
shows various relief effects. When the banknote is 
held up to the light, the colour changes to deep 
blue.

المعــة  أمنيــة  دمغــة  المغناطيســي  بالحبــر  دمغــة   .4
شــكل  علــى  الورقــة  مــن  األيســر  الجانــب  علــى  األلــوان  متعــددة 
الرقــم 20، تظهــر بهــا بعــض العناصــر المتحركــة المتغيــرة األلــوان 

النقديــة. الورقــة  إمالــة  إلــى األخضــر عنــد  الذهبــي  مــن 

4. Optically Variable Magnetic Ink The numeral 
on the left side reveals colour-changing properties 
from gold to green and dynamic light effects when 

the banknote tilted toward the light.

9. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
فــي  ُمكّبــرة  عدســة  بواســطة  قراءتهــا  يمكــن  ُعمانــي(  ريــال   20(
الورقــة األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ 

الضوئيــة. والماســحات  الملونــة 

9. Arabic Microlettering Arabic microlettering 
ُعمانــي( ريــال   20( in Arabic can be read clearly with a 
magnifying glass on a genuine banknote whilst the 
microlettering does not reproduce on scanned/col-
our copied versions.

1

دمغة بالحبر المغناطيسي

دمغة متغيرة األلوان

طباعة بارزة

صورة مائية

Optically Variable Magnetic Ink

Varifeye® Colour Change Patch 
with lasercut

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype

1

2

3

3

4

4

9

Front الصورة األمامية
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كتابة مجهرية باللغة العربية
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أمــان مطــّور يظهــر  المتقطــع شــريط  األمــان  5. شــريط 
بشــكل متداخــل مــع الورقــة النقديــة، تظهــر بــه عناصــر فســفورية 
متحركــة ومتغيــرة األلــوان مــن الذهبــي للبنــي عنــد إمالــة الورقــة.  

5. Security Thread RollingStar® Enhanced win-
dowed security thread on the back of the banknote 
with a defined movement sequence, colour shifting 
effect from gold to brown and fluorescent proper-
ties.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the banknote completes 
the image of the whole Khanjar on the front side of 
the banknote when viewed against the light.

7. حبــر متغيــر األلــوان علــى شــكل شــريط شــريط المــع 
باللونيــن الذهبــي واألزرق ُمســتوحى مــن حــزام الخنجــر الُعمانــي، 
يظهــر الرقــم 20  باللغــة اإلنجليزيــة فــي منتصــف الشــريط ويمكــن 

رؤيتــه عنــد إمالــة الورقــة النقديــة.

7. Iridescent Stripe A two-coloured iridescent ink in 
gold and blue with a shape derived from the Belt of 
the Omani Khanjar is visible on the back of the bank-
note with the numeral 20 in the middle.

8. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة  
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
 6  – لمســها  عنــد  الفئــة  قيمــة  علــى  التعــرف  فــي  والمكفوفيــن 

أشــكال.

8. Recognition feature for the Visually impaired 
The 6 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognise the value of the banknote.  

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .10
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
TWENTY RIALS

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة ُمكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

10. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• TWENTY RIALS
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine banknote whilst the microlettering does not 
reproduce on scanned/colour copied versions.

1
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خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية

حبر متغير األلوان على شكل شريط

ميزة النظر عبر الورقةالنقدية )الصورة المتكاملة(

شريط األمان المتقطع

Recognition feature for the Visually impaired

Iridescent Stripe

See-through Feature

Security Thread RollingStar®
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Sultan Qaboos Grand Mosque  Oman’s largest mosque, built under the Royal Orders of 
the late HM Sultan Qaboos bin Said, in 1992. Located in Wilayat Bawsher, Muscat Governo-
rate, the Grand Mosque’s design is distinguished for its various architectural arts and murals, 
such as the art of Moroccan Zellij and Mongloian murals, along with corridors, domes, min-
arets (thin tower), wide gardens and water fountains.

Niche (mihrab) of al-Uweyna Mosque An architectural masterpiece made of tradi-
tional plaster (lime, gypsum, and sand) within al-Uweyna Mosque in Wilayat Wadi Bani 
Khalid, Al Sharqiya North Governorate. Its construction dates back to the year 970 H / 1562 
AD, and is currently on display at the National Museum in Muscat Governorate.

The Great Mosque in Al Baleed The Great Mosque is one of the monumental buildings 
in the ancient city of Al Baleed, which is located in Wilayat Salalah, Dhofar Governorate. It 
is also one of the world’s most prominent ancient mosques that was built in the 7th century 
AH / 13th century AD. It comprises 144 columns, forming 13 rows of columns parallel to the 
Qibla wall, most of which are eight-sided, with a non-roofed center.

1

2

3

جامــع الســلطان قابــوس األكبــر  أكبــر جامــع فــي ُعمــان، أمــر ببنائــه الســلطان قابــوس بــن ســعيد رحمــه هللا 
فــي عــام 1992م. يقــع فــي واليــة بوشــر بمحافظــة مســقط. يتميــز تصميــم الجامــع باحتوائــه علــى مختلــف الفنــون 
الممــرات والقبــاب والمنائــر  بجانــب  المغوليــة  المغربــي والجداريــات  الزليــج  فــن  المعماريــة والجداريــات مثــل 

ــة. ــر المائي ــق الواســعة والنوافي والحدائ

ــر والجبــس والرمــل(  ــدي )الجي ــة مصنوعــة مــن الجــص التقلي ــة معماري محــراب مســجد العوينــة تحفــة فني
ضمــن مســجد العوينــة بواليــة وادي بنــي خالــد بمحافظــة شــمال الشــرقية، يعــود تاريــخ بنائه إلى ســنة 970هـــ/1562م. 

ويعــرض حاليــًا فــي المتحــف الوطنــي بمحافظــة مســقط. 

ــة  ــة التــي تقــع فــي والي ــة البليــد األثري ــي فــي مدين ــر مــن أهــم المبان الجامــع الكبيــر بالبليــد ُيعــد الجامــع الكبي
صاللــة بمحافظــة ظفــار، ومــن أبــرز المســاجد القديمــة فــي العالــم حيــث ُشــّيد فــي القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 
عشــر الميــالدي. وهــو يضــم 144 عمــودًا تشــكل ثالثــة عشــر صفــًا مــن األعمــدة موازيــة لجــدار القبلــة معظمهــا 

ــر مســقوفة. ــة األضــالع، ويتوســطها مســاحة غي ثُماني

 جامع السلطان قابوس األكبر
Sultan Qaboos Grand Mosque

محراب مسجد العوينة
Niche (mihrab) of al-Uweyna Mosque

الجامع الكبير بالبليد
The Great Mosque in Al Baleed

1

2

3

المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية
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مــن  األيســر  الجانــب  علــى  مائيتــان  عالمتــان  مائيــة  1. صــورة 
الورقــة النقديــة تشــتمل علــى صــورة صاحــب الجاللــة الســلطان 
العربيــة  باللغــة   10 وللفئــة  ورعــاه،  هللا  حفظــه  طــارق  بــن  هيثــم 

النقديــة لمصــدر ضوئــي. الورقــة  تعريــض  عنــد  بوضــوح  تظهــر 

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Portrait of HM Sultan Haitham bin Tariq and 
the denomination 10  in Arabic are revealed as the 
banknote is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it.

اللــون  أمنيــة بنفســجية  3. دمغــة متغيــرة األلــوان دمغــة 
علــى الجانــب األيمــن مــن الورقــة تظهــر عليهــا بعــض العناصــر 
المتحركــة عنــد إمالــة الورقــة النقديــة، كمــا تظهــر عليهــا نافــذة 

عنــد تعريضهــا لمصــدر ضوئــي. باللــون األخضــر 

3. Varifeye® Colour Change Patch with laser-
cut In transmitting light, the patch changes colour. 
When viewed from above, it is purple-coloured and 
shows various relief effects. When the banknote is 
held up to the light, the colour changes to green.

المعــة  أمنيــة  دمغــة  المغناطيســي  بالحبــر  دمغــة   .4
شــكل  علــى  الورقــة  مــن  األيســر  الجانــب  علــى  األلــوان  متعــددة 
الرقــم 10، تظهــر بهــا بعــض العناصــر المتحركــة المتغيــرة األلــوان 

النقديــة. الورقــة  إمالــة  عنــد  األخضــر  إلــى  األرجوانــي  مــن 

4. Optically Variable Magnetic Ink The numeral 
on the left side reveals colour-changing properties 
from magenta to green and dynamic light effects 
when the banknote tilted toward the light.

9. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
فــي  ُمكّبــرة  بواســطة عدســة  قراءتهــا  يمكــن  ُعمانــي(   ريــال   10(
الورقــة األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ 

الضوئيــة. والماســحات  الملونــة 

9. Arabic Microlettering Arabic microlettering 
ُعمانــي( ريــال   10( in Arabic can be read clearly with a 
magnifying glass on a genuine banknote whilst the 
microlettering does not reproduce on scanned/col-
our copied versions.

1

دمغة بالحبر المغناطيسي

دمغة متغيرة األلوان

طباعة بارزة

صورة مائية

Optically Variable Magnetic Ink

Varifeye® Colour Change Patch 
with lasercut

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype
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أمــان مطــّور يظهــر  المتقطــع شــريط  األمــان  5. شــريط 
بشــكل متداخــل مــع الورقــة النقديــة، تظهــر بــه عناصــر فســفورية 
متحركــة ومتغيــرة األلــوان مــن الذهبــي للبنــي عنــد إمالــة الورقــة.  

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

شــريط  شــريط  شــكل  علــى  األلــوان  متغيــر  حبــر   .7
المــع باللونيــن األخضــر  واألرجوانــي  ُمســتوحى  مــن حــزام الخنجــر 
الُعمانــي، يظهــر الرقــم 10 فــي منتصــف الشــريط ويمكــن رؤيتــه 

عنــد إمالــة الورقــة النقديــة.     

7. Iridescent Stripe A two-coloured iridescent ink in 
green and lilac with a shape derived from the Belt of 
the Omani Khanjar is visible on the back of the bank-
note with the numeral 10 in the middle.

8. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة  
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
 5  – لمســها  عنــد  الفئــة  قيمــة  علــى  التعــرف  فــي  والمكفوفيــن 

أشــكال.

8. Recognition feature for the Visually impaired 
The 5 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognise the value of the banknote.  

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .10
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
TEN  RIALS

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة ُمكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

10. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• TEN RIALS
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine banknote whilst the microlettering does not 
reproduce on scanned/colour copied versions.
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خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية

حبر متغير األلوان على شكل شريط

ميزة النظر عبر الورقة النقدية )الصورة المتكاملة(

شريط األمان المتقطع

Recognition feature for the Visually impaired
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Security Thread RollingStar®

كتابة مجهرية باللغة اإلنجليزية
English Microlettering 
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اإلصدار السادس
The Sixth issue

١0 رياالت
RO.10 

5. Security Thread RollingStar® Enhanced win-
dowed security thread on the back of the banknote 
with a defined movement sequence, colour shifting 
effect from gold to green and fluorescent properties.

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the note completes the 
image of the whole Khanjar on the front side of the 
note when viewed against the light.



األوراق الـنـقدية الـُعـمـانـيـة الجديدة 2020م
New Oman Banknotes Series 2020

16

1

2

اإلصدار السادس
The Sixth issue

5 رياالت
RO.5 

ت 
ال

يا
 ر

سة
م

خ
Fi

ve
 R

ia
ls



األوراق الـنـقدية الـُعـمـانـيـة الجديدة 2020م
New Oman Banknotes Series 2020

17

 Sultan Qaboos University  Sultan Qaboos University is the first university in the Sultanate 
of Oman. Construction of SQU commenced in 1982, receiving the first batch of students 
in 1986. It has nine colleges with a variety of specializations: the College of Education, 
the College of Engineering, the College of Medicine and Health Sciences, the College of 
Agricultural and Marine Sciences, the College of Sciences, the College of Arts and Social 
Sciences, the College of Commerce and Political Economy, the College of Law, and the 
College of Nursing.

Royal Opera House Muscat The first opera house in the Arabian Gulf region, located 
in Wilayat Muttrah, Muscat Governorate. It was inaugurated on October 12th, 2011. The 
multi-purpose ROH premises can host various events such as opera and musical concerts, 
theater, conferences and cultural and art gatherings.

1

2

بــدأت  ُعمــان،  ســلطنة  فــي  جامعــة  أول  قابــوس  الســلطان  جامعــة  تعــّد  قابــوس   الســلطان  جامعــة 
أعمــال بنــاء الجامعــة فــي عــام 1982م، واســتقبلت الدفعــة األولــى مــن طالبهــا عــام 1986م. وبهــا تســع كليــات ذات 
اختصاصــات متنوعــة هــي كليــة التربيــة وكليــة الهندســة وكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة وكليــة العلــوم الزراعيــة 
والبحريــة وكليــة العلــوم وكليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة وكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية وكليــة الحقــوق 

وكليــة التمريــض.

دار األوبــرا الســلطانية مســقط أول دار أوبــرا فــي منطقــة الخليــج العربــي، تقــع فــي واليــة مطــرح بمحافظــة 
ــه أن يســتضيف  ــرا الســلطانية متعــدد االســتعماالت يمكن ــى دار األوب ــر 2011م . مبن مســقط. افتتحــت فــي 12 أكتوب
فعاليــات مختلفــة كحفــالت األوبــرا والحفــالت الموســيقية والمســرحية والمؤتمــرات والملتقيــات الثقافية والفنية. 

 جامعة السلطان قابوس
 Sultan Qaboos University

دار األوبرا السلطانية مسقط
Royal Opera House Muscat

1

2

المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية

اإلصدار السادس
The Sixth issue

5 رياالت
RO.5 
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مــن  األيســر  الجانــب  علــى  مائيتــان  عالمتــان  مائيــة  1. صــورة 
الورقــة النقديــة تشــتمل علــى صــورة صاحــب الجاللــة الســلطان 
هيثــم بــن طــارق حفظــه هللا ورعــاه، وللفئــة 5 باللغــة العربيــة تظهــر 

بوضــوح عنــد تعريــض الورقــة النقديــة لمصــدر ضوئــي.

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Portrait of HM Sultan Haitham bin Tariq and  
the denomination 5 in Arabic are revealed as the 
banknote is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it.

اللــون  أمنيــة بنفســجية  3. دمغــة متغيــرة األلــوان دمغــة 
علــى الجانــب األيمــن مــن الورقــة تظهــر عليهــا بعــض العناصــر 
المتحركــة عنــد إمالــة الورقــة النقديــة، كمــا تظهــر عليهــا نافــذة 

عنــد تعريضهــا لمصــدر ضوئــي. باللــون األخضــر 

3. Varifeye® Colour Change Patch with laser-
cut In transmitting light, the patch changes colour. 
When viewed from above, it is purple-coloured and 
shows various relief effects. When the banknote is 
held up to the light, the colour changes to green.

المعــة  أمنيــة  دمغــة  المغناطيســي  بالحبــر  دمغــة   .4
شــكل  علــى  الورقــة  مــن  األيســر  الجانــب  علــى  األلــوان  متعــددة 
الرقــم 5، تظهــر بهــا بعــض العناصــر المتحركــة المتغيــرة األلــوان 

النقديــة. الورقــة  إمالــة  عنــد  األخضــر  إلــى  األرجوانــي  مــن 

4. Optically Variable Magnetic Ink The numeral 
on the left side reveals colour-changing properties 
from magenta to green and dynamic light effects 
when the banknote tilted toward the light.

9. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
فــي  ُمكّبــرة  عدســة  بواســطة  قراءتهــا  يمكــن  ُعمانــي(  ريــال   5(
الورقــة األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ 

الضوئيــة. والماســحات  الملونــة 

9. Arabic Microlettering Arabic microlettering
ريــال ُعمانــي(   5( in Arabic can be read clearly with a 
magnifying glass on a genuine banknote whilst the 
microlettering does not reproduce on scanned/col-
our copied versions.

1

دمغة بالحبر المغناطيسي

دمغة متغيرة األلوان

طباعة بارزة

صورة مائية

Optically Variable Magnetic Ink

Varifeye® Colour Change Patch 
with lasercut

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype
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أمــان مطــّور يظهــر  المتقطــع شــريط  األمــان  5. شــريط 
بشــكل متداخــل مــع الورقــة النقديــة، تظهــر بــه عناصــر فســفورية 
إمالــة  عنــد  للبنفســجي  الذهبــي  مــن  األلــوان  ومتغيــرة  متحركــة 

الورقــة. 

5. Security Thread RollingStar® Enhanced win-
dowed security thread on the back of the banknote 
with a defined movement sequence, colour shifting 
effect from gold to purple and fluorescent proper-
ties.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the banknote completes 
the image of the whole Khanjar on the front side of 
the banknote when viewed against the light.

7. حبــر متغيــر األلــوان علــى شــكل شــريط شــريط المــع 
باللونيــن الذهبــي واألرجوانــي ُمســتوحى مــن حــزام الخنجــر الُعمانــي، 
يظهــر الرقــم 5 فــي منتصــف الشــريط ويمكــن رؤيتــه عنــد إمالــة 

الورقــة النقديــة.

7. Iridescent Stripe A two-coloured iridescent ink in 
gold and lilac with a shape derived from the Belt of 
the Omani Khanjar is visible on the back of the bank-
note with the numeral 5 in the middle.

8. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة  
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
 4  – لمســها  عنــد  الفئــة  قيمــة  علــى  التعــرف  فــي  والمكفوفيــن 

أشــكال.

8. Recognition feature for the Visually impaired 
The 4 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognize the value of the banknote. 

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .10
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
FIVE  RIALS

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة  ُمكّبــرة فــي الورقــة األصلية، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

10. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• FIVE  RIALS
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine banknote whilst the microlettering does not 
reproduce on scanned/colour copied versions.

17

10

5

Back الصورة الخلفية

3

6

خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية

حبر متغير األلوان على شكل شريط
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Oman Across Ages Museum Located in Wilayat Manah, the Interior Governorate. ُThe 
museum’s mission is to highlight the story of Oman with its intriguing details from prehistoric 
times to present day, with a focus on the period from 1970, when the late HM Sultan Qa-
boos bin Said ascended to the Omani throne.

Omani Khanjar (Dagger) An accessory to the national costume for Omani men, worn 
on formal and social occasions. The Khanjar consists of several main parts: the blade, the 
cutter (sheath), the horn (the handle), and the belt.

Khasab Castle A defensive fortification in Wilayat Khasab, Musandam Governorate. It 
was built on the ruins of the ancient fort built by the Portuguese in the 11th century H / 17th 
century G.

Jirz (Axe) An ornate axe carried by some men on some occasions in Musandam Gover-
norate. It was used in the past to carry luggage and other items over the shoulder and for 
self-defense, and was part of basic belongings used by men at all times. 

1

2

3

4

متحــف ُعمــان عبــر الزمــان يقــع فــي واليــة منــح بمحافظــة الداخليــة، وتتمثــل مهمتــه فــي إبــراز قصــة ُعمــان 
قــب مــا قبــل التاريــخ إلــى يومنــا الحاضــر، مــع التركيــز علــى الفتــرة مــن عــام 1970م عندمــا 

ِ
بتفاصيلهــا الشــّيقة منــذ ح

تولــى حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد - طيــب هللا ثــراه - مقاليــد الحكــم فــي البــالد.

الرســمية  المناســبات  فــي  ُيلبــس  إذ  للرجــال،  الرســمي  الُعمانــي  الــزي  مكمــالت  مــن  الُعمانــي  الخنجــر 
واالجتماعيــة. يتكــون الخنجــر مــن عــدة أجــزاء رئيســة هــي: النصــل والقطاعــة )الغمــد( والقــرن )المقبــض( والحــزام.

حصــن خصــب  تحصيــن دفاعــي فــي واليــة خصــب بمحافظــة مســندم. بنــي الحصــن علــى أنقــاض الحصــن القديــم 
الــذي شــيده البرتغاليــون فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري/ القــرن الســابع عشــر الميــالدي. 

الجــرز فــأس مزخرفــة يحملهــا بعــض الرجــال فــي المناســبات. تقتصــر صناعتهــا واســتعماالتها فــي ُعمــان علــى 
محافظــة  مســندم.  كانــت تســتخدم فــي الماضــي لحمــل األمتعــة واألغــراض علــى الكتــف، والدفــاع عــن النفــس، 

وكانــت جــزء مــن المقتنيــات األساســية التــي يســتخدمها الرجــال فــي كل األوقــات.

حصن خصب 
Khasab Castle

الجرز
Jirz (Axe)

الخنجر الُعماني
Omani Khanjar (Dagger)

مدافن وادي العين
Wadi Al-Ayn tombs
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المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية

متحف ُعمان عبر الزمان
Oman Across Ages Museum

Wadi Al-Ayn tombs Tower tombs situated on a high hill ridge on the northern bank of 
Wadi Al Ayn in Wilayat Ibri, Al Dhahirah Governorate. The total of 21 tombs lie in a semi-
straight line. Each tomb has a triangular entrance, all heading east.

مدافــن وادي العيــن مدافــن برجيــة تقــع علــى سلســلة تــالل صخريــة مرتفعــة علــى الضفــة الشــمالية لــوادي 5
العيــن فــي واليــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة، حيــث تصطــف فــي خــط شــبه مســتقيم، ويبلــغ عددهــا 21 مدفنــًا، ولــكل 

مدفــن مدخــل مثلــث الشــكل، تتجــه جميعــًا نحــو الشــرق.

5

اإلصدار السادس
The Sixth issue

ريال واحد
RO.1 
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مــن  األيســر  الجانــب  علــى  مائيتــان  عالمتــان  مائيــة  1. صــورة 
الورقــة النقديــة عبــارة عــن الشــعار الوطنــي للســلطنة )الخنجــر 
والســيفين(، وللفئــة 1 باللغــة العربيــة تظهــر بوضــوح عنــد تعريــض 

الورقــة النقديــة لمصــدر ضوئــي.

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Image of the national emblem and the 
denomination 1  in Arabic are revealed as the bank-
note is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it. 

3. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة  
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
 3  – لمســها  عنــد  الفئــة  قيمــة  علــى  التعــرف  فــي  والمكفوفيــن 

أشــكال.

3. Recognition feature for the Visually impaired 
The 3 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognize the value of the banknote.

4. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر )1 
ريــال ُعمانــي( يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة ُمكّبــرة فــي الورقــة 
األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ الملونــة 

والماســحات الضوئيــة.

4. Arabic Microlettering Arabic microlettering 
 in Arabic can be read clearly with a “ 1  ريــال ُعمانــي“
magnifying glass on a genuine banknote whilst the 
microlettering does not reproduce on scanned/col-
our copied versions.

1

طباعة بارزة

صورة مائية

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype

1

2

3

4

Front الصورة األمامية

6

3 3

خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية
Recognition feature for the 

Visually impaired

كتابة مجهرية باللغة العربية
Arabic Microlettering

اإلصدار السادس
The Sixth issue

ريال واحد
RO.1 

2

4

Se
cu

rit
y 

Fe
at

ur
es

ية
من

أل
ت ا

فا
ص

ال



األوراق الـنـقدية الـُعـمـانـيـة الجديدة 2020م
New Oman Banknotes Series 2020

23

يظهــر  مطــّور  أمــان  شــريط  المدمــج  األمــان  شــريط   .5
بشــكل متقطــع خلــف الورقــة النقديــة، تظهــر بــه عناصــر فســفورية 

متحركــة ومتغيــرة األلــوان بدرجــات األحمــر عنــد إمالــة الورقــة.  

5. Security Thread Pulsar™ Enhanced windowed 
security thread on the back of the banknote with a 
defined movement sequence, red colour and fluo-
rescent properties.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the banknote completes 
the image of the whole Khanjar on the front side of 
the banknote when viewed against the light.

7. طبقــة أمنيــة ملونــة طــالء المــع بلــون زهــري شــفاف يظهــر 
عليه:

• الفئة )1( باللغة اإلنجليزية
• نقش هندسي

• الشعار الوطني أعلى يمين الورقة
• حزام الخنجر الُعماني

7. Securicoat™ Ultra Glossy varnish ink in magenta 
showing:
• The denomination (1)
• A geometric symbol with intaglio Embossing
• A Khanjar top right the banknote
• The Khanjar belt

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .8
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
ONE RIAL

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة ُمكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

8. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• ONE  RIAL
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine banknote whilst the microlettering does not 
reproduce on scanned/colour copied versions.

1

7

8

5

Back الصورة الخلفية

6

ميزة النظر عبر الورقة النقدية )الصورة المتكاملة(

See-through Feature

كتابة مجهرية باللغة اإلنجليزية
English Microlettering 

5

6

7

8

7

7

طبقة أمنية ملونة

Securicoat™ Ultra

شريط األمان المدمج
Security Thread Pulsar™ 
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Ain Kour Located in Wadi Jardoum in Wilayat Salalah, Dhofar Governorate, Ain Kour is 
characterized by the flow of seasonal waterfalls caused by large amounts of rain, resulting 
in runoff down the Wadi and formation of a lake.

The Arabian Leopard An agile, large-sized spotted leopard; the largest felidae (cat spe-
cies) found in Oman. The 120 -140 cm long feline with a 60 - 85 cm long tail inhabits moun-
tainous areas and adjacent hills.

Frankincense Dhofar Governorate is known for the cultivation of a frankincense produc-
ing tree called kender. The environment in Dhofar is very accommodating for the mass 
cultivation of widely-scattered frankincense trees, which produce the world’s top-rated 
and highly-demanded frankincense, a substance used in the manufacture of medicines, 
oils, powders, perfumes and special candles. In addition, its used in many worship places  
worldwide.

The Sooty Falcon A medium-sized bird of prey who gets its name in Arabic (Al-Ad’ham) 
from its dark brown or blackish color. It is a migratory bird that spends winter in East Africa 
and Madagascar and migrates during the breeding season (summer) to the Arabian Gulf 
islands, the Sea of Oman and the Red Sea. Al Dimanyat Islands and Al Fahal Island are the 
favorite nesting grounds for the sooty falcon across Oman.

1

2

3

4

عيــن كــور تقــع فــي وادي جــردوم بواليــة صاللــة  فــي محافظــة ظفــار، وتتميــز العيــن بتدفــق الشــالالت الموســمية 
التــي تحــدث نتيجــة تســاقط كميــات كبيــرة مــن األمطــار ممــا ينتــج عنــه جريــان أســفل الــوادي وتكويــن بحيــرة مائيــة.

النمــر العربــي  نمــر ســريع الحركــة كبيــر الحجــم مبقــع، يعــد مــن أكبــر الســنوريات المنتشــرة فــي ُعمــان، ويعيــش 
فــي المناطــق الجبليــة والتــالل القريبــة منهــا، طولــه بيــن 120 و 140ســم، وطــول ذيلــه بيــن 60 و  85 ســم.

شــجرة اللبــان تمتــاز محافظــة ظفــار بزراعــة شــجرة الكنــدر التــي تنتــج اللبــان؛ لكــون بيئتهــا تناســب زراعــة 
وانتشــار شــجرة اللبــان الــذي يعتبــر أفضــل أنــواع اللبــان عالميــًا، وتطلبــه العديــد مــن  بلــدان العالــم، حيــث يتــم 
ــى اســتخدامه فــي  ــوت والمســاحيق والعطــور والشــموع  الخاصــة، باإلضافــة إل ــة، والزي ــه فــي صناعــة األدوي إدخال

العديــد مــن دور العبــادة حــول العالــم.

الصقــر األدهــم طائــر جــارح متوســط الحجــم تعــود تســميته نســبة للونــه الداكــن بيــن اللــون البنــي الغامــق 
و األســود ، وهــو طائــر مهاجــر يقضــي فصــل الشــتاء فــي شــرق أفريقيــا وجزيــرة مدغشــقر، وأمــا فصــل التكاثــر 
)الصيــف( فيقضيــه فــي جــزر الخليــج العربــي وبحــر ُعمــان والبحــر األحمــر. وتعتبــر جــزر الديمانيــات وجزيــرة الفحــل مــن 

أكثــر األماكــن التــي يعشــش فيهــا الصقــر األدهــم فــي الســلطنة.

عين كور
Ain Kour

النمر العربي 
The Arabian Leopard

شجرة اللبان
Frankincense

الصقر األدهم
The Sooty Falcon
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المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية

اإلصدار السادس
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نصف ريال
Half Rial
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Front الصورة األمامية

1. صــورة مائيــة  عالمتــان مائيتــان علــى الجانــب األيســر مــن 
الورقــة النقديــة عبــارة عــن الشــعار الوطنــي للســلطنة )الخنجــر 
والســيفين(، وللفئــة نصــف باألرقــام تظهــر بوضــوح عنــد تعريــض 

الورقــة النقديــة لمصــدر ضوئــي.

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Image of the national emblem and the 
denomination ½ in Arabic are revealed as the bank-
note is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it. 

3. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة  
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
والمكفوفيــن فــي التعــرف علــى قيمــة الفئــة عنــد لمســها – شــكالن 

اثنــان.

3. Recognition feature for the Visually impaired 
The 2 tactile shapes on the left and right side of the 
banknote help blind and sight-impaired persons to 
recognize the value of the banknote.

4. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
) نصــف ريــال ُعمانــي - باألرقــام( يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة 
ُمكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

النســخ الملونــة والماســحات الضوئيــة.

4. Arabic Microlettering Arabic microlettering 
 can be read clearly with a magnifying ( ½ ريال ُعماني)
glass on a genuine banknote whilst the microletter-
ing does not reproduce on scanned/colour copied 
versions.

طباعة بارزة

صورة مائية

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype
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خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية
Recognition feature for the 

Visually impaired

كتابة مجهرية باللغة العربية
Arabic Microlettering
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10

Back الصورة الخلفية

5. شــريط األمــان المدمــج شــريط أمــان متداخــل مــع الورقــة 
النقديــة عليــه طباعــة دقيقــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة للفئــة 
)نصــف ريــال( و )HALF RIAL(، تظهــر بلــون فســفوري مشــع )أزرق 

وأصفــر( عنــد تعرضهــا لإلضــاءة فــوق البنفســجية.

5. Security Thread Combifluo™ Embedded ma-
chine-readable security thread with microtext visible 
through the banknote, reading (HALF RIAL) in Arabic 
and English, which fluoresces sequentially fluores-
cent yellow/blue under ultraviolet light.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the banknote completes 
the image of the whole Khanjar on the front side of 
the banknote when viewed against the light.

7. طبقة أمنية المعة طالء المع شفاف يظهر عليه:
• الفئة ) ½ ( باللغة اإلنجليزية

• نقش هندسي
• الشعار الوطني أعلى يمين الورقة

7. Securicoat™ Ultra Transparent glossy varnish ink 
showing:
• The denomination (½) 
• A geometric symbol with intaglio Embossing
• A Khanjar top right the banknote

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .8
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
HALF RIAL

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة ُمكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

8. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• HALF  RIAL
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine banknote whilst the microlettering does not 
reproduce on scanned/colour copied versions.

ميزة النظر عبر الورقة النقدية )الصورة المتكاملة(

See-through Feature

كتابة مجهرية باللغة اإلنجليزية
English Microlettering 
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طبقة أمنية المعة

Securicoat™ Ultra

شريط األمان المدمج
Security Thread Combifluo™ 
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Falaj (water channel) Al Jeela Located in Wilayat Sur, Al Sharqiya South Governorate.
Falaj Al Jeela was added to the UNESCO World Heritage List in 2006. It is a 161 m long spring 
Falaj that flows out from impervious rocks, streaming all the way to a water collecting basin. 

Palm Groves Palm trees are the most prolific plant species in the Sultanate of Oman, 
which produces approximately 300,000 tons of dates annually according to official statis-
tics. 

Coconut Trees The coastal areas of Dhofar Governorate are blessed with unique climate 
conditions where coconut trees thrive across Oman and the Arabian Peninsula. 

The Green Terraces of Al Jabal Al Akhdhar Located in Wilayat Nizwa, the Interior 
Governorate. Al Jabal Al Akhdhar is famous for its diverse agricultural products, such as 
pomegranates, peaches, apricots, nuts and roses, due to its incomparable climate and its 
height of approximately 3,000 meters (10,000 feet).

1

2

3

فلــج الجيلــة  يقــع فــي واليــة صــور بمحافظــة جنــوب الشــرقية، وقــد تــم ضمــه إلــى قائمــة التــراث العالمــي 4
بمنظمــة اليونســكو فــي عــام 2006م. يعتبــر مــن األفــالج العينيــة، وهــو عبــارة عــن قنــاة مكشــوفة طولهــا 161 متــرًا، 

تبــدأ مــن منبعــه مــن منطقــة صخريــة صمــاء وتنتهــي بحــوض تجميــع الميــاه. 

بســاتين النخيــل  تعــد أشــجار النخيــل األوســع انتشــارًا فــي ســلطنة ُعمــان، وتنتــج الســلطنة مــا يقــارب 300 
ألــف طــن مــن التمــور ســنويًا وفــق اإلحصائيــات الرســمية. 

أشــجار النارجيــل تنفــرد المناطــق الســاحلية لمحافظــة ظفــار عــن ســائر محافظــات الســلطنة وشــبه الجزيــرة 
العربيــة بزراعــة أشــجار النارجيــل )جــوز الهنــد( وذلــك لتوفــر الظــروف المناخيــة المالئمــة لزراعتهــا. 

المدرجــات الخضــراء بالجبــل األخضــر يقــع الجبــل األخضــر بواليــة نــزوى فــي محافظــة الداخليــة، ويشــتهر 
بتنــوع منتجاتــه الزراعيــة كالرمــان والخــوخ والمشــمش والجــوز والــورود نتيجــة للطقــس المتميــز ، ويبلــغ ارتفاعــه 

حوالــي 3000 متــر )10 آالف قــدم(.

فلج الجيلة
Falaj (water channel) Al Jeela

بساتين النخيل
Palm Groves

أشجار النارجيل
Coconut Trees

المدرجات الخضراء بالجبل األخضر
The Green Terraces of Al Jabal Al Akhdhar
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المعالم الظاهرة على 
الورقة النقدية
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Front الصورة األمامية
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1. صــورة مائيــة  عالمتــان مائيتــان علــى الجانــب األيســر مــن 
الورقــة النقديــة عبــارة عــن الشــعار الوطنــي للســلطنة )الخنجــر 
عنــد  بوضــوح  تظهــر  العربيــة  باللغــة   100 وللفئــة  والســيفين(، 

ضوئــي. لمصــدر  النقديــة  الورقــة  تعريــض 

1. Watermark and Electrotype Watermark/elec-
trotype – Image of the national emblem and two 
watermarks of the denomination 100 in Arabic are 
revealed as the note is viewed towards the light.

2. طباعــة بــارزة طباعــة بــارزة فــي أجــزاء مــن الورقــة النقديــة 
يمكــن اإلحســاس بهــا عــن طريــق لمســها بأطــراف األصابــع.

2. Intaglio Printing Intaglio printing used on specif-
ic areas of the banknote. These raised printed areas 
can be felt by running the finger over it.

3. خاصيــة تعــرف ضعــاف البصــر علــى الورقــة النقديــة 
واأليســر  األيمــن  الجانبيــن  علــى  بــارزة  متكــررة  زخرفيــة  أشــكال 
البصــر  ضعــاف  تســاعد  النقديــة،  للورقــة  األمامــي  الوجــه  فــي 
والمكفوفيــن فــي التعــرف علــى قيمــة الفئــة عنــد لمســها – شــكل 

واحــد.

3. Recognition feature for the Visually impaired 
The 1 tactile shape on the left and right side of the 
note help blind and sight-impaired persons to recog-
nise the value of the banknote.

4. كتابــة مجهريــة باللغــة العربيــة كتابــة متناهيــة الصغــر 
)100 بيســة( يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة مكّبــرة فــي الورقــة 
األصليــة، بينمــا ال يمكــن نســخها بواســطة آالت النســخ الملونــة 

والماســحات الضوئيــة.

4. Arabic Microlettering Arabic microlettering
-in Arabic can be read clearly with a magni (100 بيسة)
fying glass on a genuine note whilst the microletter-
ing does not reproduce on scanned/colour copied 
versions.

خاصية تعرف ضعاف البصر على الورقة النقدية

طباعة بارزة

صورة مائية

Recognition feature for the 
Visually impaired

Intaglio Printing

Watermark and Electrotype
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كتابة مجهرية باللغة العربية
Arabic Microlettering
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Back الصورة الخلفية

6

5. شــريط األمــان المدمــج شــريط أمــان متداخــل مــع الورقــة 
النقديــة عليــه طباعــة دقيقــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة للفئــة 
)100 بيســة( و )BAISA 100( ، تظهــر بلــون فســفوري مشــع )أزرق 

وأصفــر( عنــد تعرضهــا لإلضــاءة فــوق البنفســجية.

5. Security Thread Combifluo™ Embedded ma-
chine-readable security thread with microtext visible 
through the banknote, reading “100 BAISA”and )100 
-in Arabic and English which fluoresces sequen )بيسة
tially fluo yellow/blue under ultraviolet light.

)الصــورة  النقديــة  الورقــة  عبــر  النظــر  ميــزة   .6
المتكاملــة( تكتمــل صــورة الخنجــر الملونــة علــى ظهــر الورقــة 
إليهــا  النظــر  الورقــة عنــد  المطبوعــة علــى وجــه  الخنجــر  بصــورة 

مباشــر. ضــوء  مقابــل 

6. See-through Feature The printing of the colour-
ed Khanjar on the back of the note completes the 
image of the whole Khanjar on the front side of the 
note when viewed against the light.

7. طبقة أمنية المعة طالء المع شفاف يظهر عليه:
• الفئة )100( باللغة اإلنجليزية

• نقش هندسي
• الشعار الوطني أعلى يمين الورقة

7. Securicoat™ Ultra Transparent glossy varnish ink 
showing:
• The denomination (100)
• A geometric symbol with intaglio Embossing
• A Khanjar top right the banknote

متناهيــة  كتابــة  اإلنجليزيــة  باللغــة  مجهريــة  كتابــة   .8
الصغــر:

CENTRAL BANK OF OMAN
100 BAISA

يمكــن قراءتهــا بواســطة عدســة مكّبــرة فــي الورقــة األصليــة، بينما 
الملونــة والماســحات  النســخ  ال يمكــن نســخها بواســطة آالت 

الضوئيــة.

8. English Microlettering  English microlettering:
• CENTRAL BANK OF OMAN
• 100 BAISA
Can be read clearly with a magnifying glass on a 
genuine note whilst the microlettering does not re-
produce on scanned/colour copied versions.

طبقة أمنية المعة

ميزة النظر عبر الورقة النقدية )الصورة المتكاملة(

شريط األمان المدمج

Securicoat™ Ultra

See-through Feature

Security Thread Combifluo™ 

كتابة مجهرية باللغة اإلنجليزية
English Microlettering 
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