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 مقدمة

 : تعريف - 1 الفصل

 لم إلى تهدف ثقافية وتظاهرة سنوي حدث هو  PHILEXRABAT 9102 الرباط - النقودو البريدية للطوابع الخامسة ةالوطني المسابقة

 .تراث و ذاكرة :شعار تحت سنويا المعرض هذا وينظم .والمسكوكات الطوابعية : الهواية نفس حول الجمع هواة شمل

 العامة للقوانين طبقا للتحكيم لجنة طرف من تقييمها يتم المعروضة النقديةو الطوابعية المجموعات فكل تنافسية، صبغة المعرض ولهذا

  .البريدية للطوابع الدولية الفدرالية عن الصادرة البريدية للطوابع الدولية للمعارض والخاصة

 : التنظيم - 1 الفقرة

 : والمكان التاريخ - 2 الفصل

  .الرباط أكدال القادر، عبد األمير زنقة – ألكدال الثقافي بالمركز  1029 يونيو 16 إلى 13 من ،PHILEXRABAT 2019 ينظم

 : المنظمون - 3 الفصل

 المغرب بنكو المغرب بريد نم دعمب للرباط والمسكوكات الطوابعية ودادية طرف من PHILEXRABAT 2019 ينظم

 .الرياض – أكدال مقاطعة مجلس مع وبتعاون

 : المنظمة اللجنة - 4 الفصل

 : من المنظمة اللجنة تتكون

 للرباط؛ والمسكوكات الطوابعية ودادية رئيس : المعرض رئيس  -

 الودادية؛ رئيس نائب : التحكيم لجنة ورئيس المعرض رئيس نائب -

 للودادية؛ العام الكاتب : الثقافية باالنشطة والمكلف المعرض رئيس نائب -

 ؛بلجيكا من شرفي عضو :التحكيم لجنة وكاتب العام الكاتب -

 للودادية؛ العام الكاتب نائب : المعرض مال أمين ونائب  باللوجيستيك المكلف للمعرض العام الكاتب نائب -

 ؛ الودادية مال نأمي : المعرض مال أمين -

 ؛ الودادية مكتب مستشارفي : التبادل بورصة رئيس -

 الودادية؛ مكتب في مستشارة : المحاضرات مسيرة -

 والمسكوكات؛ الطوابعية في مستشارون -

 ؛بالتواصل المكلف الودادية رئيس مساعد : التواصل عن مسؤول -

 .باللوجيستك للمكلف مساعدون-

 : المعرض شعار - 5 الفصل

 ".وتراث ذاكرة" شعار تحت   PHILEXRABAT 2019 ينظم

 : األهداف - 6 الفصل

 : كالتالي هي للمعرض الرئيسية األهداف

 أمة؛ كذاكرة التراث وحماية بالحفاظ التحسيس -

 والتربوية؛ الثقافية قيمهما وإشعاع والمسكوكات الطوابعية تنمية -

 والمسكوكات؛ البريدية الطوابع هواة بين األخوية والعالقات التبادل تطوير -

 .الترفيهية بمزاياها والتعريف الناس وعموم الشباب لدى خاصة مظاهرها، كل في الجمع هواية ثقافة بتطوير التحسيس -

 : لنقديةوا الطوابعية المعارض – 2 الفقرة

 : المعارض أصناف - 7 الفصل

 : التالية العرض لشروط تستجيب التي والنقدية الطوابعية المجموعات كل بعرض يسمح

 : الطوابعية – 7/1
 الكالسيكية؛ أو التقليدية الطوابعية -

 البريدي؛ التاريخ -

 الجاهزة؛ البريدية المغلفات -

 الجوي؛ البريد -

 الموضوعاتية؛ الطوابعية -

 كارد؛ الماكصي -

 المفتوحة؛ الطوابعية -

 البريدية؛ البطاقات -

  ;البريدية األختام -

 المسابقة الوطنية الخامسة للطوابعية والمسكوكات 2112
 PHILEXRABAT- معرض الرباط من 13 الى 16 - 6 - 2112

2019  
 

 قانون المعرض 
Règlement du Salon 
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 ادب؛ -

 البريدية؛ الشيات -

 .الشبابية الطوابعية -

 : المسكوكات – 7/2
 التقليدي؛ الصنف -

 المسكوكات؛ تاريخ -

 الموضوعاتية؛ المسكوكات -

 الخ....المفتوحة المسكوكات -

 (.والمسكوكات الطوابعية) 7/2و 7/1 البندين في مذكورة الغير المجموعات كل الصنف هذا في تدخل : االخرى المجموعات  -3/7

  التقييم

 .21 للفصل طبقا سيكون        

 : الشرفي الصنف -8 الفصل

 وهذا .الوطنية أو الدولية بالمعارض تميز أو ميداليات على حصلت وان سبق التي المجموعات لكل شرفي صنف بالمعرض سيكون

 .المعروضات بتقييم الخاص 21 الفصل في إليه مشار هو كما التحكيم لجنة تقييم محط يكون لن الصنف

 : المسابقة خارج مجموعات - 2 الفصل

 تكون ولن المسابقة خارج ستكون ،1 و 7 الفصل لشروط الخاضعة الغير والمجموعات التحكيم لجنة ءألعضا المحتملة المجموعات كل

 .21 للفصل طبقا التحكيم لجنة دراسة محط

 : المشاركات – 3 الفقرة

 : المشاركون - 11 الفصل

 ال أو منضويا كان سواء المعرض هذا قانون وفق المشاركة في يرغب والمسكوكات البريدية للطوابع هاو كل وجه في مفتوح هو المعرض

 .جمعية أية في

  : المشاركة إستمارة - 11 الفصل

 12 قبل المنظمة اللجنة الى  إمضائها بعد وترسل المشاركين طرف من أواإلجليزية والفرنسية العربية باللغتين المشاركة إستمارة تمأل

  : اآلتية العناوين إحدى إلى اإللكتروني أوالبريد البريد طريق عن 1029 مارس

 " المغرب الرباط أكدال المتحدة األمم – الرباط  8111 ب.ص - الرباط معرض كتابة – للرباط والمسكوكات البريدية الطوابع ودادية "-

00212661211536 : whatsapp ;apnrabat@gmail.com أو ؛ : 

Mr Jean Claude Guyaux, Secrétaire Général de PHILEXRABAT 2019 : Rue Lombardie, 5  7100 Saint-Vaast -   

Hainaut Belgique ; gjc@hotmail.be; whatsapp : 0032475867456. 

 .والفرنسية العربية باللغتين المشاركة إستمارة من نسخة رفقته وتجدون

 اللجنة الى المشاركة إستمارة مع وترسل للعرض المرشحة بالمجموعة الخاصة األوراق لكل باأللوان أو واألسود باألبيض نسخة ترسل

  .أجل كآخر 2112 مارس 31 يوم المنظمة

 حالة في إال المعرض فترة طوال حضوره يستحسن والذي للعارض خاصة ملكية تكون أن للعرض مرشحة مجموعة كل على والمفروض

 .قصوى استثنائية

  : المشاركة وواجبات حقوق - 12 الفصل

 .بالمجان ستكون التنافسية المعارض أصناف في المشاركة حقوق

 .شخصيا المشارك حساب على هي الشخصية والمستلزمات واألكل واإليواء بالنقل، المتعلقة الواجبات أما

 : التأمين -13 الفصل

 .ألكدال الثقافي المركز مصالح بها تقوم  الوطني بالمعرض الحراسة

 التي تاإلطارا جانب إلى كثب عن والوقوف الزوار تساؤالت على لإلجابة ومعروضاتهم مجموعاتهم امام التواجد المشاركين على لكن

 .اليوم طول معروضاتهم تحمل

 : إمكانية له والذي العارض مسؤولية على تبقى ...(ضياع حريق، سرقة،) طبيعتها كانت أيا المحتملة المادية المخاطر وكل

 لمعروضاته؛  الشخصي المؤمن هو يكون أن -

 .اختياره من للتأمين خاصة شركة مع معروضاته على للتأمين شخصي عقد توقيع أو -

 : والنقدية الطوابعية المجموعات - 4 الفقرة

 : واللوحات اإلطارات تسليم - 14 الفصل

 أو زجاجية (1)تينواجه  أو للواحد A4 ورقة 21 ل اكثر او اتإطار 1 إلى 2 من إشارتها رهن يوضع للعرض، مرشحة مجموعة كل

 .متاح هو ما حسبأكثر أو (1) ثالثة

 .االطارات من كافي عدد لها ستمنح دولية عارضم في ميداليات على حصلت ان لها سبق التي المجموعات

 : المجموعات تقديم - 15 الفصل

 ةعمودي صفوف 4 ب أوراق 4 : عمودية بصورة  ناصع لون ذات A3 او A4 أوراق في توضع النقدية واألوراق الطوابعية الوثائق كل

 فيها بما  A4ورقة 21و نقدية ورقة 14و للطوابع بالنسبة A4  ورقة 21 على المجموعة تقل ال أن ويجيب الواحد لإلطار أوراق 21 أي

 معدنية قطعة 24 هو للعرض به مسموح عدد فأقل المعدنية للمسكوكات بالنسبة أما ،اطارات على عرضها يتم للتقديم (1) نورقتي او ورقة

mailto:apnrabat@gmail.com
mailto:gjc@hotmail.be
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 تقديميتين ورقتين إلى إضافة قطعة لكل تفسيرية بورقة دراسته يرفق ان عارض كل وعلى زجاجية واجهات في تعرض ،A4 ورقة 16 و

 .المعروضة للمجموعة واحدة او

 .مفتوحا الرابع الجانب وترك جوانب ثالثة من مقفول شفاف جيب في موضوعة تكون ان العرض أوراق وعلى

  :اآلتية الثالثة العناصر تشمل أن فيجيب التقديمة الورقة اما للورقة، اليمين أعلى في للعرض سليتسل بشكل مرقمة تكون ان ورقة كل وعلى

 المقترح؛ العرض مع متناسق مختصر عنوان -

 المجموعة؛ لمضمون تفسيرية مقدمة -

  .والمقدمة العنوان بين تناسقي بياني تصميم -

 نقدية،او ةطوابعي غير مادة وكل البريدية البطاقات الصحفية، المقاالت النسخ، الصور، كل .أصلية تكون ان عليها المعروضات كل

 اللتي والمجوهرات التحف .واستثنائية فريدة حالة أو الوثائق هذه بمثل تسمح التي العروض أصناف بعض حالة في إال تماما مرفوضة

 ,مسكوكات تعتبر الضرب محل أو/و سنة تحمل

 هذه وكل العناصر كل حول تعريفية اضافات تصاحبها ان عليها (االنجليزية أو الفرنسية العربية،) المختارة باللغة المكتوبة النصوص وكل

 .اخطاء ودون بارز بخط تكتب ان عليها االضافات

 وحفظ إلغناء للمنظمين المعرض نهاية مع سيسلمها والتي المعروضة لمجموعته باأللوان نسخة له تكون ان مشارك كل مصلحة ومن

 .االرشيف

 : المعرض وإخالء تركيب - 16 الفصل

 أما .المعروضات هذه مالكي طرف من 1029 يونيو 21 يوم من صباحا التاسعة الساعة من ابتداء الطوابعية المعروضات تركيب سيتم

 بتغيير يسمح وال .1029يونيو 21 الخميس صباحا، 1 الساعة من ابتداء المعرض افتتاح يوم سيبدأ فالتركيب المسكوكات، هواة بخصوص

 .تركيبها بعد المعروضات من أي

 .للمعرض يوم آخر في المشاركين اصحابها طرف من االطارات اخالء وسيتم

 : المجموعات تقييم – 5 الفقرة

 : التحكيم لجنة -17 الفصل

 تحكيم لجنة ستقوم للتنافس المعروضة المجموعات فكل النقود،و البريدية للطوابع الخامسة الوطنية للمسابقة التنافسية السمة على بناء

 .للعارض ستمنح التي الميدالية مستوى تعيين بهدف وذلك بتقييمها خاصة

 .الدولية الطوابعية للمعارض العام للقانون طبقا التحكيم لجنة طرف من الحكام وسيعين

 : المجموعات تحكيم - 18 الفصل

 هو المعروضات تركيب بعد اللوحات على معلق آخر شيء وكل باللوحات معروض هو ما فقط راالعتبا بعين المجموعات تحكيم يأخذ

  .وقطعا سلفا مرفوض

 الخاصة القوانين ومقتضيات البريدية للطوابع الدولية للفدرالية الدولية للمعارض العام للقانون طبقا المعروضة المجموعات تقييم يتم

 هذا خاصية مع تكييفها تم التي القوانين لنفس وفقا تقييمها فيتم االخرى والمجموعات النقدية المعروضات اما .للعرض المختلفة باألقسام

 - المعروضات من النوع

 : وتوصيات مالحظات ،قييمت -12 الفصل

 : يلي ما التحكيم لجنة أعضاء رهن التنظيمية اللجنة تضع

 فرصة إلتاحة وتوصياتهم بمالحظاتهم األوراق ذهه ملئ الحكام وعلى سلفا مهيأة أوراق وهي ألمجموعة حسب التنقيط أوراق - 

 .المشاركين لدى العرض طرق تحسين

 : تعطى األوراق هذه من ونسخة  -

 للعارض؛ -

  ؛ للمعرض المنظمة للجنة -

 منهم؛ طلب على بناء للحكام -

 .المعرض وتاريخ بالمكان مسبقا مملوءة للعارضين والنقدية الطوابعية الجوازات -

 : المجموعات ترتيب - 21 الفصل

 ال الجدول حسب ميداليات تمنح عليها المحصل النقط على بناءو 200 الى 0 من بتنقيطها المجموعات ترتيب الى الحكام يعمد

 وطني

 OG ةريالكب يةالذهب ةالميدالي 

 OR  يةالذهب ةالميدالي 90

18 
 المذهبة الفضية ةالميدالي

 GV الكبيرة
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 .نهائية التحكيم لجنة قرارات وتعتبر

 : وتحفيزات جوائز - 21 الفصل

 : كالتالي التنظيم لجنة قرارات على بناء والتحفيزات الجوائز توزيع سيتم

 عليها؛ المحصل النقط حسب ميداليات -

 المشاركة؛ شواهد -

 .للمعرض الراعية الجهات باسم مسلمة خاصة جوائز -

 المسكوكات وهواة الطوابعيين الزوار من نخبة تقييم حسب (رونزبوال الفضة الذهب،) ميداليات 1 على لعرضل منصات1 احسن حصلتوس

 : معايير 1 على يرتكز والذي الصدد بهذا تقييم اوراق لهم ستسلم الذين

 المعروضة؛ والمواد االستقبال جودة -

 ؛المنصة وتقديم تنظيم طريقة -

 .المتداولة األثمنة -

 : ثقافية أنشطة – 6 الفقرة

 : الندوات - 22 الفصل

 .بأكدال الثقافي لمركزل المحاضرات قاعة في مختصين تنشيط من ندوات ستنظم

 : البيداغوجية المواد لعرض فضاء - 23 الفصل

 .الجمع هوايةفي وتجاربهم تقنياتهم عرض في نالراغبي بالهواة خاص والنقدية الطوابعية بالمواد فضاء سيخصص

 : التكوين أوراش - 24 الفصل

 تطبيقية حصص هناك الفضاء وبهذا والمبتدئين الشباب لفائدة والمسكوكات البريدية الطوابع مجال في التكوين ألوراش فضاء سيخصص

 .المجالين في مختصون وينشطه والنقود الطوابع مجال في

 : والنقدية الطوابعية المسابقات - 25 الفصل

 .تحفيزية جوائز على سيحصلون والفائزون أسئلةو استمارة شكل في والنقود البريدية الطوابع مجال في مسابقات ستقام

 :الرسامين لتوقيعات حصص : 26 الفصل

 .المتاحة اإلمكانيات حسب خاصة حصص للطوابع رسامون فنانون سينشط

 : التبادل فضاء – 7 الفقرة

  : المغرب لبريد البيع نقط - 27 الفصل
 إصدار انطالق وإعالن بالمعرض البريدية اإلصدارات لبيع نقطة وضع المغرب بريد مؤسسة من سيطلب التبادل، فضاء مع بموازاة

 .المعرض تاريخ تزامنه يواكب كان إن خاص

 : للعرض بها المرخص المواد - 28 الفصل
 عرض يمكن النقدية، واألوراق والميداليات التذكارية، والمواد النقدية، والمواد البريدية، والبطاقات واألظرفة والشيات الطوابع إلى إضافة

 بعواالطب عالقة لها مادة وكل وتاريخية نقدية طوابعية، قيمة له شيء وكل ...الساعات الحلي، العتيقة، الكتب القديمة، الخرائط الجمع، مواد

 .النقدية والقطع

 : العرض منصات -22 الفصل
 .الطلب حسب رأكث او طاولة من ةمكون منصة المشاركين رهن سيوضع

 :المنصات حجز - 31 الفصل
 واجب أداءو المتاحة الطاوالت عدد على بناء 1029مارس 12 يوم العملية هذه وستنتهي المنصات حجز عملية ستنطلق االن من ابتداء

 اتجموعلل بالنسبة القرعة سحب بعد الطاوالت ترتيب وسيتم .سلفا المحدد التاريخ في المشاركة استمارة إرسال مع المشاركة

 توصلت شخص كل عارضا ويعد .العرض قاعة تناسق على لإلبقاء وذلك خرىاال عجمال ومواد المسكوكات الطوابعية، : عارضينلل الثالثة

  .األداء وصل بيان مع المشاركة باستمارة لذلك وإثبات بحجز اللجنة

 V المذهبة الفضية ةالميدالي 10

 GA ةريالكب ةيالفض الميدالية 78

 A ةيالفض الميدالية 70

 يةالبرونز الميدالية 18

 BA ةالفضي

  B يةالبرونز لميداليةا 10

 ômeDipl  دبلوم 80
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 : األمن - 31 الفصل
 حالة في خاصة الباب هذا في مسؤولية أية المنظمون يتحمل وال .ومالكيها لعارضيها كاملة مسؤولية تحت تبقى المعروضة المواد كل

 .أخرى قصوى حالة أو إتالف او السرقة الضياع،

 : القاعة تصميم - 32 الفصل

 .1029مارس 12 قبل المقررة القرعة سحب بعد وستوزع والمنصات المواقع وتقسيم للتظاهرة تصميم بوضع المنظمون قومي

 : والمواقع المنصات – 33 الفصل
 .المنظمين طرف من سلفا الموضوعة الطاوالت جانب الى خاصة طاوالت إضافة كليا منعا يمنع المحجوزة المواد باستثناء

 .المخصصة المساحة ذلك في بما المنظمين طرف من سلفا المحصور التصميم على تغيير أي إجراء بتاتا ويمنع

 .بالمعرض لذلك المخصصة الفضاءات خارج بالتبادل القيام أيضا ويمنع

 .بالمعرض نشاط باي القيام المتجولين الباعة على ويحظر

 : المحظورة المواد - 34 الفصل
 أي او ديني ،سياسي إيديولوجي، طابع ذات مادة أي يحظر كما .المعرض إلى محتمل خطر لها او متفجرة او سامة مادة أي إدخال يمنع

 .الوطنية لمقدساتبا مساس له شيء

 : السحب - 35 الفصل

 .1029مارس 12 تاريخ بعد تعويض أي طلب في الحق له ليس العارض فإن حجز، أي سحب عند

 : الممنوعات - 36 الفصل

 .السواء على والزوار للعارضين بالنسبة الحيوانات اصطحاب يمنع كما المعرض، فضاءات في التدخين يمنع

 : المعرض قانون احترام - 37 الفصل
 .المعرض بمقتضيات التام القبول بمثابة هو المنظمة اللجنة الى اإلمضاء مع المشاركة استمارة ارجاع

 : عامة معلومات – 8 الفقرة

 : الكتالوج - 38 الفصل

 وبعض بالعارض خاصة معلومات الكتالوج هذا سيتضمنو .لذلك الالزمة الشروط توفرت إذا بالمعرض خاص كتالوج إصدار المحتمل من

 :الهواية حول الدراسات

 االلكتروني؛ والعنوان الهاتف المهنة، االزدياد، تاريخ الكامل، االسم : الصفة -

 ؛ وتاريخها ومكانها عليها المحصل الميداليات و ديبلومات المجموعة، العنوان، الموضوع، : المجموعة -

 .التأسيس ومكان تاريخ الصفة، االسم، : الجمعية -

 .التبادل بورصة في للمشاركين بالنسبة التخصص -

 .للتسجيل النهائي الحصر بعد مسها يمكنك فال المعلومات لتغيير وبالنسبة 

 : وشروط تحفظات – 32 لفصلا

 ما وتقرر ضرورية تعديالت إجراء وحق صالحية المنظمة للجنة وتبقى ،1029 الرباط لمعرض بالنسبة المفعول ساري يبقى القانون هذا

 .تعويض دونما وذلك وبأخالقياته للمعرض العام بالنظام يمس عارض أي طرد أو برفض ومتعلق مفيد هو

 .الحالي القانون ومقتضيات الشروط كل على الموافقة عنيي المعرض في المشاركة ان

 .المعرض مدة طوال الئقة بدلة : اللباس – 40 الفصل
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