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   اإلصدار األول من فئة املائة ريال-البنك املركزي اليمني
  م1/3/1976/ تاريخ اإلصدار

   مم 75×  مم 150/ الحجم

  
وجد في مأرب ضمن لوحة رخامية زخرفية تحتـوي         ) حيوان خرافي (تمثال لغرفين   : الوجه

إلـى  وتنقسم اللوحـة    . على تمثالين استخدما على نطاق واسع في األوراق النقدية اليمنية         
وتحتوي اللوحة  . ثالثة أجزاء مثلثة الشكل، وقد فقد الجزء الذي في أعلى اليمين من اللوحة            

يمسك . مجنح له ذيل أفعى، وطفل جميل     ) حيوان خرافي (التي في أعلى اليسار على غرفين       
  .الطفل بالغرفين بيده اليسرى ويحمل خنجراً بيده اليمنى

  
أما . نتان التوأمتان لجامع األشرفية في وسط الصورة      منظر لمدينة تعز، وتظهر المئذ    : الخلف

  .قلعة القاهرة فهي خارج المنظر على جبل يقع في اليسار
  عبدالعزيز عبدالغني: التوقيع

  35/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار األول من فئة األلف ريال-البنك املركزي اليمني
 

  م15/5/1979/ تاريخ اإلصدار
   مم 75 ×  مم150/ الحجم

  
جامع األشرفية الذي بني بمدينة تعز نهاية القرن الثامن الهجري، وقد بناه األشرف             : الوجه

  .الرسولي وبعد ذلك أعاد بناءه األتراك في القرنين السادس عشر والسابع عشر
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشرين رياالً اإلصدار األول: الخلف

  
  )ويالحظ تغيير التوقيع (عبداهللا محمد السنباني: التوقيع

  1/ إلى ت و1/أو: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار األول من فئة األلف ريال-البنك املركزي اليمني
 

  م15/4/1984/ تاريخ اإلصدار
   مم 75×  مم 150/ الحجم

  

  
  .انظر الوصف في فئة المائة ريال اإلصدار األول: الوجه

  

  
وقد أفتـتح المبنـى رسـمياً       . مركزي اليمني بصنعاء  مبنى المركز الرئيسي للبنك ال    : الخلف
  . م1981 يناير 1علي عبداهللا صالح في / الرئيس

  
  عبداهللا محمد السنباني: التوقيع

  80/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة
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  اإلصدار الرابع من فئة املائة ريال-البنك املركزي اليمني

  م3/8/1993/ تاريخ اإلصدار
    مم75×  مم 150/ الحجم

  
وتشكل هذه الصهاريج جزءاً مـن نظـام تمـوين الميـاه            . صهاريج المياه في عدن   : الوجه

وال يعـرف متـى   . القديمة في عدن لحماية المدينة من السيول المتدفقة من الجبال المحيطة 
شيدت شبكة الصهاريج القديمة في منطقة كريتر في عدن، ولكن أجزاءاً متعددة من الشبكة              

  ألمطار من منحدرات البركان قد ُحدثت وُجددت عدة مراتالتي تجمع مياه ا

  
  .انظر الوصف في فئة العشرين رياالً اإلصدار األول: الخلف

  
  محمد أحمد الجنيد: التوقيع

  36 دز-1/دأ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار األول من فئة األلف ريال-البنك املركزي اليمني
  

  م20/9/1999/ تاريخ اإلصدار
   مم 75×  مم 150/ الحجم

  

  
  .انظر الوصف في فئة المائة ريال اإلصدار الرابع: الوجه

  
  

  
  .انظر الوصف في فئة العشرين رياالً اإلصدار األول: الخلف

  
  علوي صالح السالمي: التوقيع

  84/ دز-26/دز: األرقام المتسلسلة
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  اإلصدار األول من فئة املائتي ريال-البنك املركزي اليمني

  م11/3/1996/ دارتاريخ اإلص
   مم 75×  مم 155/ الحجم

  
تمثال لرجل يده مرفوعة ُأخذ من عمود من المرمر احتفظ به في المتحف الوطني بصنعاء، وقد وجد                 : الوجه

وبينما يظهر الرسـم الرجـل مـن      . ، في قبر يعود لحوالي القرن األول الميالدي       )الجوية(عمود المرمر في    
وتحمل اليد اليسرى للصورة سيفاً، في حـين        . افر في العمود لكامل الجسد    رأسه إلى خصره، فإن النحت الن     

ويشتمل . تبرز اليد اليمنى المرفوعة في عرض للسالم، حيث تظهر أنه ليس هناك سالح محمول للمهاجمة              
  .العمود أيضاً على نقشين سبئيين وإفريز لثالثة رؤوس ظباء، ولكن ذلك قد حذف من الرسم

  
طئ لميناء المكال الذي يعتبر الميناء الرئيسي والمدينة التجارية في الجزء الـشرقي مـن               مقدم الشا : الخلف
وعندما قسم جنوب اليمن إلى المحميتين الشرقية والغربيـة، أعتبـرت المكـال عاصـمة المحميـة                 . اليمن

داخليـة، وهنـاك    ومن الثابت أن المكال هي نقطة البداية أو النهاية لكثير من البعثات إلى اليمن ال              . الشرقية
القليل من كتب الرحالت إلى جنوب الجزيرة العربية التي ال تحتوي على صورة واحدة على األقـل لمقـدم                   

  .الشاطئ لهذا الميناء الهام
  علوي صالح السالمي: التوقيع

   52/ هـ ج-1/هـ أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

37  

   اإلصدار األول من فئة اخلمسمائة ريال-البنك املركزي اليمني
  

  م15/2/1997/ تاريخ اإلصدار
  مم 80 × مم 155/ الحجم

 

  
  .انظر الوصف في فئة المائة ريال اإلصدار الثالث: الوجه

  

  
  .انظر الوصف في فئة عشرين بقشة: الخلف

  
  علوي صالح السالمي: التوقيع

  .34/وأ -1/ أو: األرقام المتسلسلة
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  ائة ريال اإلصدار الثاني من فئة اخلمسم-البنك املركزي اليمني
  م15/11/2001/ تاريخ اإلصدار

  مم 80 × مم 155/ الحجم

  
  .انظر الوصف في فئة العشرين رياالً اإلصدار األول: الوجه

  
جامع المحضار الذي يقع في مدينة تريم محافظة حضرموت، وهو أفضل مـساجد تـريم هندسـة                 : الخلف
بع عشر الهجري وتبرز من وسط الواجهة األماميـة         ومنارته بديعة تم تشييدها في أوائل القرن الرا       . وإتقاناً

والمنارة مربعة الشكل تتناقص تدريجياً كلما      . للمسجد وتشكل مع بقية عناصر الواجهة شكالً متناغماً وبديعاً        
ـ          وهي تحفة معمارية غاية في     .  متراً 46ارتفعت ويتغير شكل جدرانها الداخلية إلى دائري ويقدر ارتفاعها ب

 في تصميمها ومبنية من الطين المجصص ومدعمة بجذوع األشجار وعمرها يقدر بأكثر من              اإلبداع وفريدة 
هـ، وقـد   833وقد بنى الجامع الشيخ عمر المحضار بن عبدالرحمن السقاف المتوفي عام            . خمسمائة عام 

مـال  وسع وجدد تجديداً حديثاً في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وقام بالبناء والتصميم مهندسون وع              
  .من تريم هم عوض سلمان عفيف وإخوانه

  أحمد عبدالرحمن السماوي: التوقيع
  100/ إلى وب1/وأ: األرقام المتسلسلة
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   اإلصدار األول من فئة األلف ريال-البنك املركزي اليمني
  م10/9/1998/ تاريخ اإلصدار

   مم 82 × مم 156/ الحجم
 

  
لتاريخية في محافظة حضرموت    قصر سيئون الذي يعد من أبرز المعالم ا       : الوجه

وقد بني من الطين ومواد البناء المحليـة وظهـر          . ويعتبر تحفة معمارية رائعة   
م 1873وفي عام   . م عند قيام دولة آل كثير بحضرموت      1411كمقر للحكام عام    

 أكتـوبر   2وفي  . هدم السلطان منصور بن غالب الكثيري القصر وبناه من جديد         
لة الكثيرية في عهد السلطان حسين بن علي بن         م شهد القصر سقوط الدو    1967

 نـوفمبر   30منذ بداية استقالل الشطر الجنوبي من اليمن في         . منصور الكثيري 
  .م استخدم القصر كمتحف لآلثار ومتحف للعادات والتقاليد الشعبية1967
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حدى مدينة صنعاء العاصمة التاريخية والسياسية للجمهورية اليمنية، وإ       : الخلف

المدن التاريخية في التراث الثقافي العالمي، والفريدة بما تحمله من شكل بـالغ             
الخصوصية وما أبدعه اإلنسان من فن معماري فريد ليس له مثيل فـي الـدنيا،               

نسبة إلـى   ) آزال(ومدينة  ) سام(وُسميت مدينة   ) سام بن نوح  (وأول من أسسها    
ي مصادر النقوش فـي منتـصف       آزال حفيد سام بن نوح ويعود أقدم ذكر لها ف         

  . ميالدية70القرن األول الميالدي أو بعده، أقامها ملك سبأ وذي ريدان في 
  

وتعتبر صنعاء أجمل المدن في اليمن وفي شبة الجزيـرة وهـي فريـدة              
عجيبة ليس لطابعها المعماري نظير ويمكن القول أنها متحـف إسـالمي رائـع              

اس والبندقية، وقد اعتبرتها منظمـة      وتراث ثقافي عالمي شأنها شأن القدس وف      
اليونسكو من التراث اإلنساني العالمي وأعلنت حملة دولية لحمايتها وصـيانتها           

  .م2004م وأعلنت صنعاء عاصمة للثقافة العربية للعام 1984عام 
  
  

  أحمد عبدالرحمن السماوي: التوقيع
  10/ إلى أ1/أ: األرقام المتسلسلة
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  دار الثاني من فئة األلف ريال اإلص-البنك املركزي اليمني
  

  م2004-هـ1424: تاريخ اإلصدار
   مم82 ×مم 156: الحجم

  
  . ريال1000انظر الوصف في اإلصدار األول من فئة : الوجه

  

 
  . ريال1000انظر الوصف في اإلصدار األول من فئة : الخلف

  
  أحمد عبدالرحمن السماوي: التوقيع

  10/ إلى ب1/ب: األرقام المتسلسلة
 


