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   دعوة

  البريدية للطوابع الثالث الوطني المعرض في للمشاركة بدعوتكم للرباط والمسكوكات طوابعيةال لودادية االداري المكتب يتشرف

  .أكدال – القادر عبد األمير زنقة ألكدال، الثقافي بالمركز 2016 مايو 29 إلى 26 من 2016  الرباط – والنقود

  . وغيرهم الجمعيات أعضاء الهواة الجمع، هواة من ونظرائهم والنقود البريدية الطوابع هواة :وأجانب مغاربة ،الهواة بكل نرحب

  المبرمجة: األنشطة

  التبادل: بورصة -1

 كل عرض المعامالت، ورسوم البنكية واألوراق النقدية، والمواد البريدية والبطاقات واألظرفة البريدية الطوابع إلى إضافة يمكن،

 والطوابعي التاريخي االهتمام ذات الوثائق وكل الفنية األدوات الساعات، الحلي، العتيقة، األوراق الكتب، القديمة، الخرائط الجمع، مواد

   .والنقدي

 كان ما كيف طاولة لكل مغربية درهم 005 تعادل مساهمة مقابل أكثر أو طاولة على تحتوي منصة المشاركين رهن وسيوضع

  .2016 أبريل 15 غاية إلى مارس 20 من ابتداء اتالمنص حجز وسيفتح العدد،

 بصورة مصحوبة المطلوبة المعلومات كل مع طيه المرفقة باالستمارة المنظمين توصل بعد المفعول ساري يصبح حجز وكل

 خارج للقاطنين بالنسبة أما .ظرينالم محمد السيد اسم في الكترونية حوالة إرسال أو مباشرة بالمبلغ الودادية مال أمين وتوصل عارض لكل

  . الطلب) عند اإلرسال (عنوان PAYPAL  عبر المشاركة تؤدى الوطن،

  : والنقود الطوابع في مسابقة -2

 للمشاركة صنف. كل من األولى الثالث بالمراتب للفوز وصغارا كبارا والنقود، الطوابع هواة جميع أمام مفتوحة الوطنية المسابقة

 األطفال لمسابقة وبالنسبة.2016 مايو 25 قبل عارض لكل بصورة مصحوبة المطلوبة المعلومات كل مع طيه مرفقةال االستمارة إرسال يجب

  .2016 أبريل 15 قبل للعارض بصورة مصحوبة المشاركة طلبات وترسل A4 أوراق أربعة تضم واحدة لوحة في ةمحدود فهي

  .المسابقة قواعد يحدد المرفق القانون

   أول مسجل "أول مبدأ سيطبق التبادل، لبورصة أو للمسابقة بالنسبة ال محدود توالمنصا البراويز عدد أن وبما

   حاجز".

  : لألطفال تكوينية ورشة -3

 لإلصدار األول اليوم وأظرفة ألبومات،و بريدية بطوابع مجهزة واألطفال للشباب ومسابقات تكوينية ورشة المعرض في ستنظم

 الطوابع هواة من ونلتمس والنقود، الطوابع مجال في الهواة من المتطوعين بعض طرف من الورشة تنشيط وسيكون منشورات. إلى إضافة

 هذه إيداع والمرجو األطفال، ورشة رهن وضعها قصد وأجنبية مغربية ونقود لإلصدار األول اليوم أظرفة بطوابع، الودادية مد والنقود

  . 2016 مايو 15 قبل الودادية مكتب أعضاء ىلد باتاله

 محاضرات: -4

  

 

  : البريدية الطوابع في خبراء طرف من محاضرات 3 تقديم

 البريدية؛ الطوابع عبر المغرب صورة : اعيش الزهراء فاطمة الدكتورة - 

 فاس؛ لمدينة البريد تاريخ : التازي سعود مجيد الدكتور - 

   ألمخزني. بالبريد يحتفي برتوتشي ماريانو  : غيالن الخضر األستاذ - 

 المغرب: لبريد البريدية الطوابع لبيع منصة -5

  

 

     المعرض. تنظيم أيام يصادف إلصدار يوم أول حفل وتنظيم الجديدة اإلصدارات لبيع منصة إقامة المغرب بريد من سنطلب

 : تكريم -6

  

 

  والنقود. الطوابع هواية وتشجيع تنمية في ساهمت أكثر أو شخصية المعرض سيكرم العادة، جرت كما

 : البراويز على المجموعات تركيب -7

  

 

  زواال؛ 05 إلى صباحا 09 من  مايو 25 األربعاء يوم : البريدية الطوابع- 

   د؛ 45و 08 الى صباحا 07 من مايو 26 الخميس يوم : النقود- 

 استضافة: -8

  

 

  .نوعه كان أيا تحمل أي يوجد وال والمحدودة الخاصة الودادية بإمكانيات المعرض ينظم

  :تنسيق  - 9     

  الودادية. لرئيس العامة اإلدارة وتعود العام الكاتب الصويني إدريس للسيد تنسيق مهمة أسندت ولقد

  وغيرهم. هواة من منهم الشباب وبالخصوص وأصدقائكم أقاربكم بأخبار الدعوة هذه تعميم المرجو التظاهرة، هذه إلنجاح

	!! والنومدية الطوابعية تحياتنا مع 	

      2016 مارس 16 في بالرباط،                                          

   ودادية ئيسر لمراحي عبدالقادر                                          

  للرباط والمسكوكات الطوابعية                                            


