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   اإلصدار األول من فئة العشرة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  

 م10/3/1964/ تاريخ اإلصدار
   مم75×  مم 146/ الحجم

 
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار األول: الوجه

  
  

  
  .سد الهاملي، وتشتهر اليمن بسدودها من قديم الزمان: الخلف

  
  

  عليعبدالغني : التوقيع
  3/ أ-1/أ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار الثاني من فئة العشرة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  

 م25/2/1968/ تاريخ اإلصدار
   مم75×  مم 146/ الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار األول: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشرة رياالت اإلصدار األول: الخلف

  
  

  )يالحظ اختالف التوقيع(عبدالغني علي : التوقيع
  5/ أ-4/أ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار الثالث من فئة العشرة رياالت-جلنة النقد اليمنية
  
 

 م8/4/1969/ تاريخ اإلصدار
   مم75×  مم 146/ الحجم

  

  
في المخا ومئذنته بطابعها المعماري المتميـز، وقـد         ) علي بن عمر  (جامع الشاذلي   : الوجه
ت الصورة مباشرة بعد عاصفة رملية، وفي الرسم الذي على الورقة تظهر كتلـة مـن                أخذ

  .الرمل أمام الجامع
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشرة رياالت اإلصدار األول: الخلف
  أحمد عبده سعيد: التوقيع

  10/ أ-6/أ: األرقام المتسلسلة
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  الت اإلصدار الرابع من فئة العشرة ريا-البنك املركزي اليمني
  

  م15/7/1973: تاريخ اإلصدار
   مم70×  مم 135: الحجم

  
. رأس من البرونز للملك ذمار علي ملك سبأ وذي ريدان في القرن الثاني المـيالدي              : الوجه

ويحتوي المتحف الوطني بصنعاء على تمثال لذمار علي بالحجم الطبيعي بعد ترميمـه مـن               
وقـد اكتـشف    . ن يكون التمثال األصلي   األضرار التي لحقت به مع نسخة تبين كيف يجب أ         

  .م1931التمثال أثناء الحفريات في النخلة الحمراء جنوب صنعاء عام 
  

  
  وكان هذا المبنى أحد قصور اإلمام في صنعاء. القصر الجمهوري بصنعاء: الخلف
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع
  38/ أ-1/أ: الحجم
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  فئة العشرة رياالت اإلصدار اخلامس من -البنك املركزي اليمني
  م10/5/1981: تاريخ اإلصدار

   مم70×  مم 135: الحجم

  
وفـوق ثُـال    . منظر لقرية ثُال الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً شمال غرب صنعاء          : الوجه

. قلعتها المنيعة، وتعتبر ثُال مثاالً ممتازاً لبلدة في المرتفعات ذات منـازل حجريـة طويلـة               
ستول عليها أحد من الغزاة األجانب، وفيها سلـسلة مـن الـصهاريج             وتشتهر ثُال بأنها لم ي    

  .واألحواض تضمن تموينها بالمياه أثناء الحصار

  
  .انظر الوصف في فئة الريال اإلصدار الرابع: الخلف

  
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  1/ دج-1/أج: األرقام المتسلسلة
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  العشرة رياالت اإلصدار السادس من فئة -البنك املركزي اليمني
  م15/9/1984: تاريخ اإلصدار

   مم70×  مم 135: الحجم

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الرابع من فئة العشرة رياالت: الوجه

  

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الرابع من فئة العشرة رياالت: الخلف

  
  

  عبداهللا السنباني: التوقيع
  1/ دج-1/أج: األرقام المتسلسلة
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21  

   اإلصدار السابع من فئة العشرة رياالت-اليمنيالبنك املركزي 
  

  م1986: تاريخ اإلصدار
   مم70×  مم 135: الحجم

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الخامس من فئة العشرة رياالت: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الرابع من فئة الريال: الخلف

  
  عبداهللا السنباني: التوقيع

  62/ ج-61/أ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار الثامن من فئة العشرة رياالت-البنك املركزي اليمني
  م1/5/1990: تاريخ اإلصدار

   مم70×  مم 135: الحجم

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الرابع من فئة الريال: الوجه

  
وقد أكمل السد وتم افتتاح المرحلة األولى منه        . سد مأرب الحديث يطل على الوادي     :  الخلف

م، وشيد بمعونة من الشيخ زايد بن سـلطان آل نهيـان رئـيس دولـة                1986ر  في ديسمب 
ويـشمل  . اإلمارات العربية المتحدة، والذي عاش أسالفه في وادي نهيان بالقرب من مأرب           

الرسم الذي في الورقة غصن لشجرة البن، مما يعطي هذا الرسم مكونات الترس الذي يظهر               
  .السد وغصن شجرة البن السد وجدار -في شعار الدولة اليمنية

  محمد أحمد الجنيد: التوقيع
  2/ ج-1/أ: األرقام المتسلسلة
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  . اإلصدار التاسع من فئة العشرة رياالت-البنك املركزي اليمني
  م29/7/1993: تاريخ اإلصدار

   مم 70×  مم 135: الحجم

  
  .انظر الوصف في اإلصدار الرابع من فئة الريال: الوجه

  
انظر الوصف في اإلصدار الثامن من فئة العشرة رياالت مع اختالف بسيط يتمثل في              : الخلف

  .)سد مأرب( من أسفل الورقة وكذلك إزالة عبارة 10إزالة الرقم 
  محمد أحمد الجنيد: التوقيع

  2/ أج-1/أأ: األرقام المتسلسلة
  99/ أج-3/أج
  99/ أد-1/أد

 4/ أهـ-1/أهـ
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  ًصدار األول من فئة اخلمسني رياال اإل-جلنة النقد اليمنية
  
  

 م13/5/1971/ تاريخ اإلصدار
   مم 65×  مم 147/ الحجم

 

  
جنبيتان في غمديهما الفضي المزخرف بوصفها السالح التقليدي لليمنيين، وتتميـز           : الوجه

وال زالت الجنبية تصنع محلياً، فـي حـين أن الجنـابي          . بانحناء شفرتها وبالغمد المزخرف   
يكون ثمنها غالياً   ) الكركدن(المصنوعة من قرن وحيد القرن      ) الرؤوس(ات المقابض   األقدم ذ 

  .في الوقت الحاضر

  
  .غصن بن وشجرة بن وضعتا قبالة جبال: الخلف

  
  أحمد عبده سعيد: التوقيع

  2/ أ-1/أ: األرقام المتسلسلة
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  ً اإلصدار الثاني من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 م15/7/1973/ صدارتاريخ اإل
   مم 74×  مم 150/ الحجم

  
تمثال معدي كرب، وقد وجد هذا التمثال البرونزي في معبد أوام بمأرب، وكرس إلله              : الوجه
والتمثال واقف وطولـه    . ، وهو تمثال سبئي يعود إلى القرن الرابع قبل الميالد         )المقه(القمر  

و صولجاناً، في حين تحمل اليد اليـسرى        حوالي ثالثة أقدام، ويده اليمني ربما تحمل عصا أ        
ويلبس الرجل مئزراً قصيراً ويكتسي بجلد أسد علـى         . ختماً رسمياً ومستعدة لختم وثيقة ما     

  .قفاه، مربوط حول عنقه بكفي األسد ويوجد التمثال حالياً في المتحف الوطني بصنعاء

  
 القديمة، إحـدى البوابـات      باب اليمن وهو البوابة الرئيسية لمدينة صنعاء المسورة       : الخلف

  .األصلية الثمان القليلة التي ال زالت موجودة
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  53/أ-1/أ: األرقام المتسلسلة
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  ً اإلصدار الثاني من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 م5/9/1983/ تاريخ اإلصدار

   مم 74×  مم 150/ الحجم

  
  .ئة الخمسين رياالً اإلصدار الثانيانظر الوصف في ف: الوجه

  

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الثاني: الخلف
  عبداهللا السنباني: التوقيع

  30/ أ-1/أ: األرقام المتسلسلة
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  ً اإلصدار الرابع من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 

 م24/7/1985/ تاريخ اإلصدار
    مم74×  مم 150/ الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الثاني: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الثاني: الخلف
  عبداهللا السنباني: التوقيع

  50/ ب-31/ أ: األرقام المتسلسلة
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  ً اإلصدار اخلامس من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 1992/ تاريخ اإلصدار

   مم 74×  مم 150/ الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الثاني: الوجه

  
وتعتبر شبام أكثر المدن اإلسـالمية      . منظر لمبان في مدينة شبام محافظة حضرموت      : الخلف

وقد بنيت بيوتها على النمط التقليـدي، وشـيدت ناطحـات           . العربية شهرة في جنوب اليمن    
  .ك من الطين والخشب حيث يصل ارتفاعها إلى سبعة وثمانية طوابقسحاب الصحراء تل

  
  محمد أحمد الجنيد: التوقيع

  20/ ج ب-1/ج أ: األرقام المتسلسلة
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  ً اإلصدار السادس من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 

 م12/4/1993/ تاريخ اإلصدار
   مم 74×  مم 150/ الحجم

  
  .الخمسين رياالً اإلصدار الثانيانظر الوصف في فئة : الوجه

  

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الخامس: الخلف

  
  

  محمد أحمد الجنيد: التوقيع
  27/ ج هـ-22/ج ب: األرقام المتسلسلة

  88/ ج ح-66/ج أ      
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  ً اإلصدار السابع من فئة اخلمسني رياال-البنك املركزي اليمني
 

 م20/9/1999/ تاريخ اإلصدار
   مم 74×  مم 150/ الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الثاني: الوجه

  

  
  .انظر الوصف في فئة الخمسين رياالً اإلصدار الخامس: الخلف

  
  

  علوي صالح السالمي: التوقيع
 28/ ج ط-28/ج ح: األرقام المتسلسلة

 


