
اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

42  

ً اإلصدار األول من فئة مائتني ومخسني فلسا-مؤسسة النقد للجنوب العربي
 

  م1/4/1965: تاريخ اإلصدار
   مم70× مم140: الحجم

 
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

 
  

  نخلة: الخلف
  

  جون أوين/ عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات
 1Z إلى 1A: األرقام المتسلسلة

   2A 2 إلىZ 
      3A 3 إلىC 



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

43  

ً اإلصدار الثاني من فئة مائتني ومخسني فلسا-مؤسسة النقد للجنوب العربي
 

  م1967: تاريخ اإلصدار
   مم70× مم140: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
   نخلة:الخلف

  آيرلند. ل.ج/  عبدالباري علي بازرعة:التوقيعات
 10Z إلى 4Z  10A إلى 4S :األرقام المتسلسلة

   5A 5 إلىZ    11A 11 إلىZ 
   6A 6 إلىZ    12A 12 إلىZ 
      7A 7 إلىZ     13A 13 إلىZ   
      8A 8 إلىZ    14A 14 إلىZ 
      9A 9 إلىZ    15A 15 إلىE  



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

44  

   اإلصدار األول من فئة مخسمائة فلس-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1/4/1965: تاريخ اإلصدار

   مم83 ×مم146: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

  
  نخلة وسنابل القمح: الخلف

  
  جون أوين/ عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات

 1Z إلى 1A: األرقام المتسلسلة
      2A 2 إلىV  



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

45  

   اإلصدار الثاني من فئة مخسمائة فلس-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1967: تاريخ اإلصدار

   مم83 ×مم146: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  نخلة وسنابل القمح: لفالخ

  ل آيرلند.ج/ عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات
  4D إلى 4A: األرقام المتسلسلة

      5A 5 إلىZ - 6A 6 إلىZ - 7A 7 إلىZ - 8A 8 إلىZ - 9A 9 إلىZ 
   10A 10 إلىZ - 11A 11 إلىZ -  12A 12 إلىZ - 13A13...  إلىN   



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

46  

  ائة فلس اإلصدار الثالث من فئة مخسم-مصرف اليمن
  م1984: تاريخ اإلصدار

   مم83 × مم146: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  
  

  
  نخلة وسنابل القمح: الخلف

  
  سالم محمد األشولي  محمود سعيد مدحي: التوقيعات

 20/ إلى ب أ1/ب أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

47  

   اإلصدار األول من فئة دينار واحد-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1/4/1965: يخ اإلصدارتار

   مم89 ×مم152: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

 
  نخلة وبراعم القطن: الخلف

  جوين أوين    عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات
 1Z إلى 1A: األرقام المتسلسلة

    2A 2 إلىZ  
      3A 3 إلىB   



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

48  

  واحد اإلصدار الثاني من فئة دينار -مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1967: تاريخ اإلصدار

   مم89 ×مم152: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  نخلة وبراعم القطن: الخلف

  آيرلند. ل.ج    عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات
  12Z إلى 6Z  12A إلى 6C: األرقام المتسلسلة

7A 7 إلىZ - 13A 13 إلىZ  - 8A 8 إلىZ - 14A 14 إلىZ -  9A 9 إلىZ - 15A 15 إلىZ 
10A 10 إلىZ 16A 16 إلىZ - 11A 11 إلىZ - 17A 17 إلىZ - 18A18...  إلىB 



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

49  

   اإلصدار الثالث من فئة دينار واحد-مصرف اليمن
  م1984: تاريخ اإلصدار

   مم 89 ×مم 152: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

  
  نخلة وبراعم القطن: الخلف

  
  

  سالم محمد األشولي    حيمحمود سعيد مد: التوقيعات
 28/ إلى ج أ1/ج أ  :األرقام المتسلسلة


