
اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   فئة العشر بقش-جلنة النقد اليمنية
  م21/2/1966: تاريخ اإلصدار

   مم65 × مم 126: الحجم

  
يحمل سهماً في يـده اليمنـى وسلـسلة         ) طفل جميل مجنح  (تمثال برونزي لكيوبيد    : الوجه

فـي المدينـة    ) بيـت يفـيش   (والتمثال أخد تمثالين وجدا في      . مكسورة تمتد إلى ياقة األسد    
وقد صنع األسـدان فـي      . م1950 تمنع من قبل بعثة وندل فيليبس في عام          القتبانية القديمة 

وجسم األسد نحت بشكل بارز، في حين أن المؤخرة منه مجوفـة،            . القرن األول قبل الميالد   
واألسدان أحدهما ذكر واألخر أنثى وقد صمما لكي        . بينما جسد الكيوبيد قد سبك بشكل ممتلئ      

  .آلخريتدليا من حائط ويواجه أحدهما ا

  
ويطلـب  ) معبد برآن (في مأرب   ) إله القمر (حجر منقوش من المعبد المكرس للمقة       : الخلف

  .النقش من اإلله أن يحمي أوالد الرجل وأن يمنحهم عطف الملك
  
  

  أحمد الرحومي: التوقيع
 40/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

2 

  فئة عشرين بقشة-جلنة النقد اليمنية

  م21/2/1966: تاريخ اإلصدار
  مم65× مم 126: الحجم

  
) حوالي القرن الرابع قبل المـيالد     (تمثال من المرمر من الفترات السبئية والقتبانية        : الوجه

ويعتقـد أن   . م1950وكثير من هذه التماثيل وجدتها بعثة وندل فيلبس في تمنع فـي عـام               
 يحمل نقشاً تذكارياً    التماثيل إما عبارة عن قرابين مقدمة لآللهة وفاءاً بنذر أو عمود حجري           

ويمكن أن توجد أمثلة تكون فيها الرؤوس إما واقفة بحرية أو أن الوجه بارز              . تكريماً للميت 
  .من عمود حجري صغير

  
  
  

  
المكرس إللـه   ) برآن(خمسة أعمدة من الحجر الجيري قرب مأرب، وهي بقايا معبد           : الخلف
  . وهي ملكة سبأ األسطوريةومحلياً يوصف المعبد بأنه عرش بلقيس) المقه(القمر 

  
  أحمد الرحومي: التوقيع

  20/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار األول من فئة الريال-جلنة النقد اليمنية
  
  

  م8/2/1964: تاريخ اإلصدار
  مم65× مم 126: الحجم

  

  
  

ـ            : الوجه م 1962ي  يظهر شعار الدولة األول الذي اتخذته الحكومة اليمنية بعد قيام الثورة ف
والذي جرى تكييفه وتعديله من نسر صالح الدين المستخدم في عدة بلـدان عربيـة منهـا                 

  .مصر
  
  
  

  
وهـذه  . بيوت في صنعاء بنيت من اآلجر المصنوع من الطين ومزخرفـة بـالجص            : الخلف

  .المنازل تُظهر فن العمارة التقليدية في صنعاء وتظهر منارة مسجد القاسمي خلف الصورة
  عبدالغني علي: التوقيع

  30/ أ-21/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار الثاني من فئة الريال-جلنة النقد اليمنية
  

  
  م14/1/1968: تاريخ اإلصدار

  مم65× مم 126: الحجم
  
  

  
  .انظر الوصف في اإلصدار األول من فئة الريال: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في اإلصدار األول من فئة الريال: الخلف

  
  
  
  
  عبدالغني علي: وقيعالت

  30/ أ-21/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

5 

   اإلصدار الثالث من فئة الريال-جلنة النقد اليمنية
  
 

  م8/4/1969: تاريخ اإلصدار
  مم65× مم 126: الحجم

  
  .تمثال من المرمر شبيه بذلك الذي يظهر في وجه ورقة عشرين بقشة: الوجه

  

  
  

  . فئة الريالانظر الوصف في اإلصدار األول من: الخلف
  
  
  
  
  
  

  أحمد عبده سعيد: التوقيع
  2/ ب-31/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار الرابع من فئة الريال-البنك املركزي اليمني
  
 

  م15/7/1973: تاريخ اإلصدار
  مم65× مم 126: الحجم

  

  
على النمط التركـي وسـقف      ) م1596-هـ1004(جامع البكيرية بصنعاء الذي بني      : الوجه
  . بقبة كبيرة بجانبها عدد من القباب الصغيرةالجامعة

  
  

 
ويعتبر البن من الصادرات الرئيسية لليمن،      . أشجار البن مع جبال في خلفية الصورة      : الخلف

وتزرع أشجاره وتنمو في مناطق كثيرة من المرتفعات الجبلية وأفضل أنواعه ينمـو علـى               
  . متر1800و 1200ارتفاعات تتراوح بين 

  
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  70/ أ-1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار اخلامس من فئة الريال-البنك املركزي اليمني
  
 

  م8/9/1983: تاريخ اإلصدار
  مم65× مم 126: الحجم

  

  
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار الرابع: الوجه

  
  

  
 

  
  .ابعانظر الوصف في فئة الريال اإلصدار الر: الخلف

  
  

  عبداهللا السنباني: التوقيع
  10/ ب-1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار األول من فئة اخلمسة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  
  

  م10/3/1964: تاريخ اإلصدار
 مم70 ×مم 135: الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار األول: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشر بقش: الخلف

  
  
  
  
  

  عبدالغني علي: التوقيع
  7/ أ-1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار الثاني من فئة اخلمسة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  
  

  م21/3/1968: تاريخ اإلصدار
  مم70 ×مم 135: الحجم

  

  
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار األول: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشر بقش: الخلف

  
  عبدالغني علي: عالتوقي

  11/ أ-8/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار الثالث من فئة اخلمسة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  
  

  م8/4/1969: تاريخ اإلصدار
  .مم70 ×مم 135: الحجم

  

  
وفي الثالثينات تم   . فك األسد الموضح في الفئة وجد في المجموعة الشخصية لإلمام         : الوجه

  .شمال صنعاء) الُحقة(كف األسد في معبد في موقع اكتشاف الفك السفلي وأ
  
  

  
  انظر الوصف في فئة العشر بقش: الخلف

  
  
  

  أحمد عبده سعيد: التوقيع
  18/ أ-12/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار الرابع من فئة اخلمسة رياالت-البنك املركزي اليمني
  

  م15/7/1973: تاريخ اإلصدار
  مم68 ×مم 130: الحجم

  

  
ويقع هذا الوادي في محافظة حـضرموت،  . مباني من قرية محصنة في وادي دوعن : الوجه

من المشوق أن منظراً من هذه المنطقة قد ُرسم في ورقة نقدية للبنك المركزي اليمني قبـل                 
  .سبعة عشر سنة من الوحدة بين الشطرين

  

  
  .قرية بيت الميدي في أعلى البروز الصخري لجبال حراز: الخلف

  
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  48/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار اخلامس من فئة اخلمسة رياالت-البنك املركزي اليمني
  

  م10/5/1981: تاريخ اإلصدار
  مم68 ×مم 130: الحجم

  
وتعني الدار منـزل    (دار الذهب وقد تحول إلى فندق ويقع في مدينة صنعاء القديمة            : الوجه

ومحلياً يعرف بـ بيت غماثم باسم األسرة       ) كون من أكثر من أربعة طوابق     حجري تقليدي يت  
  .التي كانت تملكه

  

  
قلعة القاهرة التي تشرف على مدينة تعز من جهة الجنوب الشرقي للمدينة وأثنـاء              : الخلف

حكم األئمة حينما كانت تعز تستخدم كعاصمة كان أبناء شيوخ القبائل يوضعون كرهائن فـي               
  . يضمن نظام الحكم والء المشائخالقلعة لكي
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  3/ إلى غ ب1/أب: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار السادس من فئة اخلمسة رياالت-البنك املركزي اليمني
  

  م1983: تاريخ اإلصدار
  مم68 ×مم 130: الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسة رياالت اإلصدار الخامس: الوجه

  

 
  .انظر الوصف في فئة الخمسة رياالت اإلصدار الخامس: خلفال
  
  
  

  عبداهللا السنباني: التوقيع
  100/ ب-1/أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  
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   اإلصدار السابع من فئة اخلمسة رياالت-البنك املركزي اليمني
  
  

  م1988: تاريخ اإلصدار
  مم68 ×مم 130: الحجم

  
  .إلصدار الخامسانظر الوصف في فئة الخمسة رياالت ا: الوجه

  
  

 
  .انظر الوصف في فئة الخمسة رياالت اإلصدار الخامس: الخلف

  
  

  محمد أحمد الجنيد: التوقيع
 101/ ب-2/ب: األرقام المتسلسلة


