
اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

50 

   اإلصدار األول من فئة مخسة دنانري-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1/4/1965: تاريخ اإلصدار

   مم95 ×مم159: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

  
  )السرغوم(نخلة وبراعم القطن وسنابل الدخن : الخلف

  جون أوين    الباري علي بازرعة عبد: التوقيعات
 1Z إلى 1A: األرقام المتسلسلة

     2A 2 إلىV 



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

51 

   اإلصدار الثاني من فئة مخسة دنانري-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1967: تاريخ اإلصدار

   مم95 ×مم159: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  )السرغوم(نخلة وبراعم القطن وسنابل الدخن : الخلف

  جون أوين    عبدالباري علي بازرعة: التوقيعات
  :سلسلةاألرقام المت

3D 3 إلىZ  8A 8 إلىZ  13A 13 إلىZ  19A 19 إلىZ  
4D 4 إلىZ  9A 9 إلىZ  14A 14 إلىZ  20A 20 إلىZ  
5A 5 إلىZ  10A 10 إلىZ  15A 15 إلىZ  21A21...  إلىZ  

16A 16 إلىZ  6A 6 إلىZ  11A 11 إلىZ  17A 17 إلىZ  
7A 7 إلىZ  12A 12 إلى Z  18A 18 إلىZ    



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

52 

  
  ث من فئة مخسة دنانريمصرف اليمن اإلصدار الثال

  م1984: تاريخ اإلصدار
  مم95 ×مم195: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  )السرغوم(نخلة وبراعم القطن وسنابل الدخن : الخلف

  سالم محمد األشولي  محمود سعيد مدحي: التوقيعات
  21/ دأ-1/دأ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

53 

  ة دنانري اإلصدار الرابع من فئة مخس-مصرف اليمن
  م1988: تاريخ اإلصدار

  مم95 × مم159: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي:الوجه

  

  
  ) السرغوم(نخلة وبراعم القطن وسنابل الدخن : الخلف

  
  سالم محمد األشولي  أحمد ناصر الدنمي: التوقيعات

 50/ دأ-22/دأ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

54 

   اإلصدار األول من فئة عشرة دنانري-مؤسسة النقد للجنوب العربي
  م1/7/1967: تاريخ اإلصدار

  مم95 ×مم165: الحجم

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  
  نخلة وبراعم القطن وسنابل الذرة والقمح: الخلف

  
  آيرلند. ل.ج    عبدالباري علي بازرعه: التوقيعات

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



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

55 

   اإلصدار الثاني من فئة عشرة دنانري-مصرف اليمن
  م1984: تاريخ اإلصدار

  مم95 ×مم165: الحجم
  

  
  ميناء عدن ومركب شراعي: الوجه

  

  
  نخلة وبراعم القطن وسنابل الذرة والقمح: الخلف

  
  سالم محمد األشولي    محمود سعيد مدحي: التوقيعات

  9/ أ هـ-1/هـ أ: األرقام المتسلسلة



اليمن-المرآز الوطني للمعلومات  

56 

   اإلصدار الثالث من فئة عشرة دنانري-مصرف اليمن
  م1988: تاريخ اإلصدار

  مم95 ×مم165: الحجم
  

  
  ميناء ومركب شراعي: الوجه

  
  نخلة وبراعم القطن وسنابل الذرة والقمح: الخلف

  
  سالم محمد األشولي    أحمد ناصر الدنمي: التوقيعات

 19/ هـ أ-10/هـ أ: األرقام المتسلسلة


