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م إدارات    "مؤسسة بريد إستونيا المحدودة    "تحمل االسم  التي   إستونياترجو إدارة بريد     دولي أن يعل المكتب ال
 :التحاد البريدي العالمي بما يليبريد البلدان األعضاء في ا

 
الم     ا الطو مؤسسة بريد إستونيا المحدودة تتلقى مؤخرًا عدة رسائل من هواة جمع            آانت" ر الع ة عب ع البريدي ب

يطلبون منها أن تؤآد مصداقية الطوابع البريدية التي تحمل أسماء جزر إستونية والتي تباع حاليا على الشبكة 
 .العالمية

 
ه بإصدار    د المرخص ل از الوحي إن الجه دودة، ف تونيا المح د إس ة بري ة لمؤسس ريعات الوطين وبموجب التش

 في  أخرى هناك شرآاتال يجوز أن تكون، وبناًء عليه "ة بريد إستونيا المحدودةمؤسس"الطوابع البريدية هو 
 .إستونيا تصدر الطوابع البريدية التي تحمل اسم الجزر اإلستونية

 
ومن ثم نؤآد أن هذه الطوابع لم تصدر عن جهة رسمية وليست صالحة، ونطلب من أعضاء االتحاد البريدي 

ذه ا  داول ه وا ت المي أن يمنع عالع دة  . لطواب دينها بش ا ون دد به روعة نن ر المش ال غي ذه األعم ع . وه والطواب
تونيا المحدودة     "الصادرة رسميًا عن     المي             " مؤسسة بريد إس رقيم الع ع الخاص بنظام الت منشورة على الموق

 .ch.wnsstamps.www://httpللطوابع البريدية 
 

 ".ا بهذا المنشور قائمة باإلصدارات غير المشروعةوتجدون مرفوق
 
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 ،مدير تنمية األسواق
KJS MCKEOWN 

 



 

 

-2- 

 



 

 

-3- 

Annexe 
 الملحق 

 
 :التي تحمل أسماء جزر إستونية هي آالتاليو التي تم الكشف عنها ةقائمة الطوابع البريدية غير المشروع

 
 ABRUKA POSTم الطوابع التي تحمل اس -1

  الشطرنج- طوابع، الموضوع 6بطاقة مصغرة من  ● 
  قطط- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 AEGNA POSTالطوابع التي تحمل اسم  -2

  األميرة ديانا- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
 
 AKSI POSTالطوابع التي تحمل اسم  -3

  األميرة ديانا-وع  طوابع، الموض4بطاقة مصغرة من  ● 
 
 HIIUMAA POSTالطوابع التي تحمل اسم  -4

 WWF الصندوق العالمي للطبيعة - طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 
 WWF  الصندوق العالمي للطبيعة- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
 طيور - طوابع، الموضوع 9بطاقة مصغرة من  ● 
  ديناصورات-ع، الموضوع  طواب8بطاقة مصغرة من  ● 
  األميرة ديانا- طوابع، الموضوع 9بطاقة مصغرة من  ● 
  معادن- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  طير ماء- طوابع، الموضوع 6بطاقة مصغرة من  ● 
  آالب- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 KIHNU POSTالطوابع التي تحمل اسم  -5

  قطط- طوابع، الموضوع 4من بطاقة مصغرة  ● 
  آالب- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 MANILAID POSTالطوابع التي تحمل اسم  -6

  فراشات-  طابعًا، الموضوع12بطاقة مصغرة من  ● 
  ديناصورات- طوابع، الموضوع 8بطاقة مصغرة من  ● 
  معادن- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  آالب- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 MUHU POSTالطوابع التي تحمل اسم  -7

 WWF الصندوق العالمي للطبيعة - طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 
 WWF  الصندوق العالمي للطبيعة- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
 الثاني  يوحنا بولوس - طوابع، الموضوع 6بطاقة مصغرة من  ● 
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 OSMUSSAAR POSTطوابع بريدية تحمل اسم  -8
  األميرة ديانا- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  قطط- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 PRANGLI POSTطوابع تحمل اسم  -9

  فراشات- طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 
 آالب - طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 RUHNU POSTطوابع تحمل اسم  -10

  الشطرنج- طوابع، الموضوع 6بطاقة مصغرة من  ● 
 WWF الصندوق العالمي للطبيعة - طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 
 WWF  الصندوق العالمي للطبيعة- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 SAAREMAA POSTطوابع تحمل اسم  -11

 WWF الصندوق العالمي للطبيعة - طابعًا، الموضوع 12مصغرة من بطاقة  ● 
 WWF  الصندوق العالمي للطبيعة- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  األحياء البرية- طوابع، الموضوع 6بطاقة مصغرة من  ● 
  يوحنا بولوس الثاني - طوابع، الموضوع 9بطاقة مصغرة من  ● 
  آالب-ع، الموضوع  طواب4بطاقة مصغرة من  ● 
  قطط- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 SUUR-PAKRI POSTالطوابع التي تحمل اسم  -12

  معادن- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  األميرة ديانا- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 

 
 VÄIKE-PAKRI POSTالطوابع التي تحمل اسم  -13

  حيوانات- طابعًا، الموضوع 16ن بطاقة مصغرة م ● 
  األحياء البرية- طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 

 
 VORMS POSTطوابع بريدية تحمل اسم  -14

 WWF الصندوق العالمي للطبيعة - طابعًا، الموضوع 12بطاقة مصغرة من  ● 
 WWF  الصندوق العالمي للطبيعة- طوابع، الموضوع 4بطاقة مصغرة من  ● 
  األميرة ديانا- طوابع، الموضوع 9بطاقة مصغرة من  ● 

 


