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 155     منشور المكتب الدولي رقم       

 
 سمية بطاقات طوابع غير أ- جمهورية المجر

 
 )اإلنجليزيةترجمة عن (

 

 البريدي العالمي االتحاد

155 
 

 

Ho/Abd 

 
 ,سيدتي، سيدي

 
 : م إدارات بريد البالد األعضاء في اإلتحاد بما يلي إعال المكتب الدوليالمجرجمهورية و إدارة بريد ترج

 
 20 تتضمن آل منها مشخصة أربع بطاقات طوابع مختلفة 2007" نيسان" أبريل 16أصدر بريد المجر في "

وتستخدم  ).اللصائق التي ترافقهاتشخيص على يتوفر ال. (، تصور مواضيع تتعلق بالتخرجغير أسميطابعا 
 تحمل آلمةع التي ، بينما تستخدم الطوابآطوابع عادية بالسعر المحلي ”Belföld“ الطوابع التي تحمل آلمة
“Belföld Elsőbbségi”  بالسعر المحليآطوابع بأولوية. 

 
 .  نفس هذه الطوابع آطوابع بريد عاديةصدرت، ُأ"نيسان" أبريل 27وفى 

 

 ألجرة لدفع المسبق افي، بدون تفرقة، مع الطوابع األخرى االسميةستخدام الطوابع غير  ويمكن ا،هذا
، يطلب بريد المجر من شرآائه البريديين أن يعتبروا هذه الطوابع ثمومن . التخليص على البعائث الدولية

 . فعت أجرتها حسب األصول المرعيةالمعنية الملصقة على البعائث قد ُد
 

 :ف تفصيلي لبطاقات الطوابع المعنيةوص
 

تحمل البطاقة : محلي طابعا بأولوية بالسعر ال20، تتضمن )بزة بحار(التخرج  :بطاقة الطوابع األولى
ر اآلخر بينما يصّو) لوح حجري وحقيبة ودبلوم(لتخرج  رمز اأحدهمار ، يصّون متتابعين للطوابعيتصميم

 .  بزة بحارترتدي طالبة متخرجة
 

ن يتحمل البطاقة تصميم: محلي طابعا عاديا بالسعر ال20، تتضمن )قنينة حبر(التخرج :  الطوابع الثانيةبطاقة
ر اآلخر أشياء تتعلق بينما يصّو) لوح حجري وحقيبة ودبلوم( رمز التخرج أحدهمار ن للطوابع، يصّومتتابعي

 ).آتاب وقنينة حبر وريشة(دراسة بال
 

 طوابع على 8 رتصّو: محلي طابعا عاديا بالسعر ال20، تتضمن )حقيبة (التخرج: بطاقة الطوابع الثالثة
 منفرد ويضع آل منهم يده ر طلبة متخرجين يسيرون في صف تصّو، تصميمات يتبع آل منهم اآلخراقةالبط

 .أمامهعلى آتف من 
 

: محليلسعر ال طابعا عاديا با20، تتضمن )بالون يطير بالهواء الساخن(تخرج ال: بطاقة الطوابع الرابعة
 مرتبطة تصف الطوابع عناصرو. لتخرجر ال لوحة تصّو تشّكمختلفا رسما طوابعيا 20تتضمن البطاقة 

 .  آتاب أو دبلوم ثوب أوالموضوع مثلب
 

 ،،االحترام، وتفضلوا بقبول فائق
 

 ،مدير تنمية األسواق
 

K J S McKEOWN 


