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 الثالث الوطني للمعرض " والنقود الطوابعية " مسابقة قانون

 2016 الرباط – والنقود البريدية للطوابع

 :  الكبار مسابقة . 1

  التقليدي الصنف : موضوع .1.11.11.11.1

 البريدية، الطوابع هواية مجاالت كل تجمع التقليدية الطوابعية 

 الخاصة الوثائق فيها بما البريدية الوثائق جمع على وترتكز

 رغبات حسب عامة، أو متخصصة كانت سواء البريدي الطابع بإنتاج

 لهواة بالنسبة أما .العمل برنامج في إلزامية والمقدمة العارض،

 .النظام لهذا أيضا تخضع معروضاتهم فإن النقود

 :المعروضة المواد .1.21.21.21.2

 ،لإلصدار األول اليوم أظرفة الشيتات، ،البريدية طوابعال 
 األوراق ،ومثيالتها البريدية المشتقات ،البريدية البطاقات

 األوراق ،الميداليات ،التذكارية العمالت ،النقود ،القديمة

 .األسهم تصريحات النقدية،

 :واعدالق .1.31.31.31.3

 او طوابعية مواد أو طابع أي عرض كليا منعا يمنع - 01 :  الفصل .1111

 .المملكة وبرموز باألمة تمس نقدية

 براويز 4  ستوضع للمنظمين المتاحة اإلمكانيات حسب - 02 :  الفصل .2222

 البريدية للطوابع بالنسبة )A4    ورقة 16( نالعارضي رهن

 أول" نظام حسب ها،شبيهتو للمسكوكات ومنصتين النقدية واألوراق

 واإلمكانيات العرض فضاء لضيق نظرا وذلك "مستفيد أول ،مسجل

 .المحدودة اللوجيستيكية

 األوراق لون ،) A4 صنف  x 9 ,27 21 (العرض أوراق حجم - 03 :  الفصل .3333

    أشهب. أو أبيض :

 من اليمين أسفل في مرقمة تكون أن يجب األوراق كل - 04 :  الفصل .4444

 في العارض اسم كتابة مع شفاف بالستيك وفي أكثر أو 16 إلى 1

 . الورقة أسفل

 1 ويراعي رقيق إطار في العرض أوراق تقدم أن يجب - 05 :  الفصل .5555

 .ورقة كل جانب في فارغ  سم

 ومفسرا واضحا تقديما عرض ورقة أول تحمل ان يجب - 06 : الفصل .6666

 .العرض موضوع مع يتالءم أن العنوان وعلى  ،ضالعار لبحث

 لبنق خاصة طوابعية عالمات تضم أن عليها مشاركة كل -07 :  الفصل .7777
 على تطغى ال أن يجب لإلصدار األول اليوم أظرفة توظيف البريد.

 .الطوابعية المواد بقية

 الفرنسية او العربية باللغة يحرر الموضوع - 08 :  الفصل .8888

 .المعروضة المواد حول أكبر معلومات إليضاح تام باختصار

 تكون ال أن ولكن مليئة غير تكون أن يجب ورقة كل - 09 :  الفصل .9999

 .بالمرة فارغة
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 الواحدة الورقة في تجمع أال المحبذ من - 10 :  الفصل .10101010

 .المختومة الطوابع مع الجديدة الطوابع

 . نهائي اهوقرار ،تحكيم لجنة فيه تحسم عرض كل - 11 :  الفصل .11111111

 اإلمكانيات حسب المنظمين طرف من جوائز تمنح - 12 :  الفصل .12121212

 . المتاحة

 يؤقلموا أن ونظرائهم النقود هواة على - 13 :  الفصل .13131313

 .البريدية الطوابع هواة على مطبق هو ما حسب عروضهم

 البريدية الطوابع هواة : نالمشاركو - 14 :  الفصل .14141414

 .سنة 18  أعمارهم تفوق الذين واألجانب المغاربة والنقود،

  25 ربعاءاال : البراويز ترتيب وساعة تاريخ - 15 :  الفصل .15151515

 الطوابع لهواة بالنسبة  صباحا 9 من ابتدآ  2016 وماي

 إلى صباحا السابعة من  2016 وماي  26 الخميسو البريدية،

 .ونظرائهم النقود لهواة بالنسبة دقيقة 45و 8  الساعة

 قرعة وسحب المسابقات في الفائزين تحديد - 16 :  الفصل .16161616

 للطوابع هواة   من مكونة لجنة مابه تقوم المشاركين

    .تالمسكوكاو

  : الشباب مسابقة . 2

A4 أوراق 4 : واحدة لوحة صنف : الموضوع .1.11.11.11.1

A4A4

A4 . يحاولوا أن الشباب على 

 .للفوز حظوظهم تتقوى حتى الكبار على المطبق القانون احترام

 أظرفة البريدية، البطاقات  ،الشيتات ،الطوابع : العرض مواد .1.21.21.21.2

 .النقدية واألوراق المواد العمالت، لإلصدار، األول اليوم

 .الكبار لجنة نفس : التحكيم لجنة .1.31.31.31.3

 أسئلة: استمارة . 3

 البريدية للطوابع الثاني المعرض زوار وكل األطفال وجه في مفتوحة .1.11.11.11.1

 .والنقود

 ألبوم أو الطوابع من مجموعة المسابقة هذه في مشارك لكل تمنح  .1.21.21.21.2

 . النقدية المواد من مجموعة وكذا طوابع

 األحد يوم القرعة إجراء بعد ئزينالفا على للطوابع حقائب توزع   .1.31.31.31.3

 جميع على أإلجابة في توفقوا الذين للمشاركين بالنسبة وماي 29

 . األسئلة

 .المعرض خالل  فرد لكل مخصصة واحدة مشاركة .1.41.41.41.4

 لسنة المقبلة لتظاهرةل الموزعة الغير بالجوائز الودادية  تحتفظ .1.51.51.51.5

2016. 
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