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Q1 برجاء اختيار الدولة التى بها المقر الرئيسي لشركتك
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Q2 أي التصنيفات التالية تمثل النسبة األكبر في إنتاجك؟
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Q3 بشكل عام ما هو عدد إصدارات شركتك منذ بدء النشاط؟
Answered: 293 Skipped: 0

TOTAL 293
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 74  21,376  290

Q4 ما هي نسبة االنخفاض في مبيعاتك في الفترة السابقة "خالل الربع األول
والثاني 2020 مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق"؟

Answered: 290 Skipped: 3

Total Respondents: 290
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Q5 هل اضطررت لتقليل أو وقف التعامل مع ......  ؟يمكن اختيار أكثر من إجابة
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 34  8,705  257

Q6 في حال استغنائك عن موظفين، ما هي نسبة العمالة التي تم االستغناء عنها
من إجمالي عدد الموظفين؟

Answered: 257 Skipped: 36

Total Respondents: 257
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43.34% 127
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Q7 هل بعد انتهاء األزمة ستمارس نشاطات الشركة...؟
Answered: 293 Skipped: 0

TOTAL 293
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 53  15,317  290

Q8 كم كانت تمثل نسبة مبيعاتك من المعارض الدولية للكتب مقارنة بإجمالي
مبيعاتك؟

Answered: 290 Skipped: 3

Total Respondents: 290
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 15  4,136  274

Q9 ما هي نسبة البيع اإللكتروني للكتب الورقية مقارنة بمبيعات الدار للمكتبات
وفي المعارض؟

Answered: 274 Skipped: 19

Total Respondents: 274
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 10  2,495  261

Q10 ما هي نسبة بيع الكتب اإللكترونية مقارنة بمبيعات الدار من الكتب
المطبوعة؟

Answered: 261 Skipped: 32
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANSWER CHOICES AVERAGE NUMBER TOTAL NUMBER RESPONSES



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

13 / 28

56.21% 163

43.79% 127

Q11 هل ستكون على استعداد للمشاركة في موسم المعارض المقبل بالشكل
التقليدي في حالة عدم إيجاد مصل أو دواء لڤيروس كورونا المستجد،

وأيضًا للزيادة المتوقعة في أسعار تذاكر الطيران وتكاليف اإلقامة بالفنادق؟
Answered: 290 Skipped: 3
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Q12 هل في حالة تنظيم معارض افتراضية ستكون مهتم باالشتراك بها؟* المعرض
.االفتراضي هو معرض يتم تنظيمه على موقع إلكتروني
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Q13 هل لديك أي مقترحات بالنسبة معارض البيع اإلفتراضية؟ 
Answered: 186 Skipped: 107
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# RESPONSES DATE

1 أن تكون معارض دولية والشحن عن طريق المنظم 6/22/2020 7:53 AM

2 تاكيد اهمية التطبيقات والمواقع االليكترونية في التسويق 6/21/2020 11:15 PM

3 اليوجد 6/21/2020 8:19 PM

4 ال 6/21/2020 1:52 PM

5 إيجاد األلية المناسبة للدفع و إيجاد أسعار تشجيعية للشحن 6/21/2020 11:53 AM

6 تخفيف نفقات المنصات اإللكترونية، وتسهيل عملية العرض والرفع 6/21/2020 11:52 AM

7 ال 6/21/2020 11:29 AM

8 ال 6/21/2020 11:26 AM

9 تم ارسال المقترح للجنة المعارض 6/21/2020 11:05 AM

10 ال 6/20/2020 3:27 PM

11 No 6/20/2020 2:51 PM

12 تخفيض الكلف المترتبة على المشاركة، وتسهيل عمليات الشحن والحصول على المرتجعات، والتفكير

.بعدم زيادة كلفة الكتاب على القارئ
6/20/2020 12:40 PM

13 ال 6/20/2020 8:46 AM

14 نرجو ان تكون هناك دقة للتنضم واالستعداد الجيد 6/20/2020 2:07 AM

15 ال 6/19/2020 10:10 PM

16 ان تكون مدعومه او ملزمه للمدارس والجامعات ان تشتري من اامعرض 6/19/2020 9:11 PM

17 كال 6/19/2020 6:44 PM

18 دعم أجور وتكلفة الشحن والتوصيل فيها 6/19/2020 4:44 PM

19 االعالم عنها للزوار بشتى الوسائل 6/19/2020 1:58 PM

20 ال 6/19/2020 1:26 PM

21 أن تكون عبر منصات عالمية مشهورة واإلعالم عنها بشكل مسبق 6/19/2020 12:51 PM

22 اوال يتم عمل دراسة جدوي جيدة وضع اليات للبيع وتحصيل المبيعات 6/19/2020 11:54 AM

23 شكرا 6/19/2020 11:34 AM

24 المعارض اإلفتراضية غير فعالة في العالم العربي ويجب القيام بحملة إعالنية كبيرة وتغطية اعالمية

تلفزيونية وإذاعية لمواكبتها وإال فإنها ستكون ليست بذات منفعة للناشرين العرب
6/19/2020 9:40 AM

25 يمكن بالتعاون مع الوزارات والجمعيات 6/19/2020 9:19 AM

26 لغاية االن نحن نحاول ايجاد تصور والية للعمل به 6/19/2020 9:16 AM

27 أقترح تنظيم جلسة أو محاضرة لألعضاء عن يعد لتوضيح التفاصيل حول المعرض االفتراضي و آلية عمله و
السماع آلراء األعضاء لالسفادة و استثمار المعرض ألن الوضع الحالي للناشرين ال يحتمل التجارب و
الوقت ضيق لتحملهم انعكاسات األزمة و النتائج السلبية التي تكاد تنهي عمل المؤسسة

6/19/2020 9:05 AM

28 ان يكون المعرض االفتراضي مفتوحا طوال العام على موقع خاص لبيع الكتب بجميع تخصصاتها والوسائل
التعليميه.. باالضافه التصنيفات الموقع للكتب يكمون في الموقع بوابه الروابط.. لمواقع الناشرين الذين
اختارهم بحيث يستطيع المتصفح ان تصفح موقع معين اذا اراد

6/19/2020 8:23 AM

29 ال يوجد 6/19/2020 6:25 AM

30 ال 6/19/2020 3:40 AM

31 العمل بجديه تهدف لتهيئة جميع المعارض للتحول الى معارض افتراضيه اخذ دعم جدي ينقذ النشر
والتوزيع مثأل اعفاء من الضريبه المضافه تسهيل اجراءات الجمارك زياده المناقصات الحكومية

6/19/2020 1:32 AM

32 تفعيل خطة توفير مكان لسوق الكتب يتم توفير فيه محالت للناشرين بأسعار إيجار مخفضة في القاهرة 6/19/2020 1:07 AM

33 ال 6/19/2020 12:49 AM

أ
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34 يجب أن يكون الرعاة الرسميون من شركات ومواقع البيع والتسويق اإللكتروني ويلتزمون بعملية

التوصيل والتحصيل ن
6/19/2020 12:29 AM

35 ال 6/18/2020 11:56 PM

36 البيع اإلفتراضية وبرامج الفيس 6/18/2020 11:48 PM

37 تنظيم معرض داخل كل بلد ويكون اتحاد الناشريين مسئول عن تنظيمه ووضع إليه التعاون فيه 6/18/2020 11:32 PM

38 نحتاج نفهم اكثر عنها 6/18/2020 11:32 PM

39 يجب ان تقام بدون اي تكاليف على الناشر فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الناشر 6/18/2020 11:31 PM

40 عمل موقع بيع 6/18/2020 11:26 PM

41 ال 6/18/2020 11:22 PM

42 نخوض التجربةاوال لتظهر االيجابيات والسلبيات 6/18/2020 11:02 PM

43 ال 6/18/2020 10:58 PM

44 .العمل على وسيلة إلشراك المؤسسات التربوية والثقافية في الدولة المضيفة إلكترونيا 6/18/2020 10:56 PM

45 الء 6/18/2020 10:43 PM

46 استقطاب زبائن اكثر 6/18/2020 9:16 PM

47 أن تكون المعارض على فترات متقاربة مثالً كل شهرين حتى يعتاد عليه القراء. كما اقتراح ان يتم تصميم
تطبيق وموقع الكتروني تكون كمنصة بيع للجمعية بحيث تكون متوفرة طوال الوقت وتوفير خاصية الدفع
االلكتروني او الدفع عند االستالم تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده دولة االمارات

6/18/2020 8:24 PM

48 ال شكرا 6/18/2020 7:29 PM

49 أن تكون سلسة في التعامل 6/18/2020 6:47 PM

50 دعم الحقيقي للناشر الحقيقي وشراء المنتج المتميز لصالح جهات حكومية 6/18/2020 5:05 PM

51 ال يوجد تجربة في العالم العربي بأقامة معارض افتراضية ويكون لها نجاح انما هناك تسويق من قبل
شركات مختصة بذلك وهي محدودة

6/18/2020 3:12 PM

52 إلغاء رسوم اشتراك الجناح العام القادم نهائيا من كل دولة وقوفا مع الناشرين اللذين تحملوا1- خطر
االفالس لعام 2020 2- تخفيض تذاكر الطيران للناشرين المشاركين بالمعارض الدولية بمظلة اتحاد

الناشرين العرب 3-تخفيض تكلفة الفنادق بمظلة اتحاد الناشرين العرب 4-تخفيض تكلفة الشحن للمعارض
بالتعاون مع شركات الشحن

6/18/2020 3:08 PM

53 حصر المعارض ضمن نطاق دولة واحدة كي يتم ضبط المبيعات والتوصيل 6/18/2020 1:51 PM

54 هنواجه مشاكل في شحن الكتب المطلوبة للعمالء 6/18/2020 12:14 PM

55 المشكلة ليس في البيع االفتراضي ، المشكلة فيمن سيشتري، هل سيشتري افتراضي أيضا أم ماذا، فإذا
،كنا نخاف على أنفسنا فرأينا البيع االفتراضي كحل لنا، فما هو الحل للجانب اآلخر

6/18/2020 11:36 AM

56 سعر المشاركة غير مُكلف 6/18/2020 10:48 AM

57 كال 6/18/2020 10:07 AM

58 يحتاج حمالت اعالنيه مكثفة من االتحاد ودور النشر والجهات الحكومية كوزارة الثقافة واالعالم والتربية
والتعليم واالوقاف كذلك البد من تخصيص مبالغ من الوزرات للشراء من دور النشر بشكل عادل وعلى
الناشرين تقديم عروض خاصة ومغرية

6/18/2020 10:01 AM

59 محاولة تسويق الفكرة وضرورة التأكد من ان يكون التفاعل مع تلك المعارض سهل وغير معقد 6/18/2020 9:55 AM

60 إنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك او جروب حيث أنه أكثر انتشارا والجميع يرتاده
وسيكون ذلك أسهل من إنشاء موقع آخر خارجي والقيام بالدعاية والتسويق الجيد والترويج الكبير
للمعرض الرقمي او صفحة معارض اتحاد الناشرين العرب لتصل الى عدة ماليين متابع سيكون ذلك برأيي

نجاحا للفكرة. ومن ثم تأتي المبيعات عن طريق عرض جميع كتب الدور المشاركة بالتساوي والترويج لها
كلها

6/18/2020 9:52 AM

61 يجب ان يتحمل االتحاد تكاليف الحملة االعالنيه للمعارض االفتراضية ووضع شروط للمشاركه بيها 6/18/2020 9:49 AM

62 الله يستر هذه المهنة ويسترنا جميعا 6/18/2020 7:40 AM

63 الدعاية الممولة في وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بالمعارض 6/18/2020 12:03 AM

أ
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64 ال أتصور ان تكون مجدية 6/17/2020 11:34 PM

65 ال اري أي حل غير العودة للنشاط الطبيعي 6/17/2020 10:59 PM

66 ال 6/17/2020 10:47 PM

67 ال 6/17/2020 10:28 PM

68 ان ال تكون مجرد شكل جديد لمعرض الكتاب التقليدي, بل تنتقل نقلة نوعية للعالم االفتراضي 6/17/2020 8:11 PM

69 ال اعتقد بأنها تفي بالغرض أو االنتاجية 6/17/2020 7:31 PM

70 ال 6/17/2020 7:05 PM

71 ال 6/17/2020 6:54 PM

72 تقليل عدد ايام المعرض الي ٤او٥ايام تكفى 6/17/2020 5:57 PM

73 . 6/17/2020 4:28 PM

74 المشكلة األساسية هي الشحن 6/17/2020 2:53 PM

75 هي حل مؤقت ال يغني عن المعارض المعتادة والتي يجب ان تعود لتعود المهنة لالزدهار 6/17/2020 2:46 PM

76 ان تكون على هيئة معرض حقيقي حيث يتصفح ويتفاعل القراء مع دور النشر حيث يقوم القراء بالتعرف
من خالل فيديو مسجل على أحدث اإلصدارات باإلضافة إلى الكتب األفضل مبيعًا وجولة عامة

6/17/2020 2:35 PM

77 التنظيم الجيد والرؤية الجيدة لكل الناشرين على الموقع 6/17/2020 12:42 PM

78 العدالة 6/17/2020 12:33 PM

79 غير مجدية 6/17/2020 12:19 PM

80 - 6/17/2020 10:05 AM

81 هذا موضوع مبهم حى اآلن؟ وانا لم أجب على السؤال ألن الفكرة تحتاج إلى توضيحات لمعنى معرض
افنراضي !!! وال يمكن الحديث عن بيع الكتروني طالما أن كل الكتب متاحة على مواقع القرصنة. وهذا ما
يجب أن ينصب االهتمام على معالجته

6/17/2020 8:14 AM

82 ال ليس لدي ال شك ستكون تجربة جديدة . نامل ان تنجح 6/17/2020 8:02 AM

83 ال 6/17/2020 2:43 AM

84 الء 6/17/2020 1:35 AM

85 المعارض المتنقلةفي سيارة جوالة 6/17/2020 1:12 AM

86 لالسق ال 6/17/2020 1:07 AM

87 تقليل كلفة النقل وتقليل نسبة الربح لغرض زيادة المبيعات 6/17/2020 12:12 AM

88 ال 6/17/2020 12:11 AM

89 ال توجد 6/16/2020 11:37 PM

90 على أن تكون الجهة المنظمة مهنية وأمنية..ويكون برنامج العمل وطريقه العمل بسيطة وواضحة 6/16/2020 11:21 PM

91 ال 6/16/2020 11:20 PM

92 j50 تخفيض اجرة االجنحة بنسبة% 6/16/2020 10:58 PM

93 هي تجربة جديدة ال يمكن تكهن نتائجها ولكن ربما سيكون الجميع مضطر لها وتكون حاجة ماسة لتطويرها 6/16/2020 10:49 PM

94 ال يوجد ....ولكنها تفقد الناشر جمهوره وتماسه الحقيقي معهم ، وتلغي الكثير من الزبائن الذين
اليستوهيهم الكتاب االلكتروني

6/16/2020 10:46 PM

95 تكوين معمق 6/16/2020 10:40 PM

96 ال 6/16/2020 10:35 PM

97 ان تكون موعد اقامة المعارض مناسبة مع السنة الدراسية للجامعات والمعاهد 6/16/2020 10:24 PM

98 ال 6/16/2020 9:42 PM

99 کال 6/16/2020 9:12 PM

أل
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100 األفضل هناك مبادرة من مدراء المعرض في تخفيض اجور الجناح وتسهيل في مساعدة الناشر وعدم
تعقيدات الروتينية وإفساح مجال أكبر للناشرين الجدد

6/16/2020 8:56 PM

101 مهما يكون حجم الخطورة سنشارك النشر العربي مهدد بأزمة كبيرة 6/16/2020 8:45 PM

102 االمر يحتاج تثقيف من قبل الرسميين والناشرين واالتحادات النها ثقافة مستجدة 6/16/2020 8:44 PM

103 اقترح تفعيل شركة جملون ونيل وفرات في العراق من اجل الترويج االلكتروني 6/16/2020 8:39 PM

104 تحتاج لدعم رسمي وورش مهنية لتطوير هذا الشق في العمل 6/16/2020 8:32 PM

105 ال يوجد 6/16/2020 7:53 PM

106 ال 6/16/2020 7:25 PM

107 ال 6/16/2020 6:12 PM

108 عرض كل ناشر اسماء الكتب بصورها وعمل موقع يشترك عليه الجمهور يشتري منه وترسل بياناته لدار

النشر ثم يرسل الكتب إلي العميل
6/16/2020 5:06 PM

109 المعرض االفتراضي بدون قوانين تحمي من الكتب المقلدة لن ينجح 6/16/2020 3:55 PM

110 عدة مشاكل تواجه البيع االفتراضي الكتاب المزور و رخص ثمنه بالنسبة للكتاب االصلي غالء الكتاب
االصلي مقارنة بالمزور غالء سعر التوصيل مابين الدول العربية صفحات الكتب المزورة وسهولة انشائها
FACEBOOK وعدم تتبعها ومحاربتها والتبليغ عنها في موقع

6/16/2020 3:51 PM

111 ال اظن انها منتجة 6/16/2020 3:25 PM

112 .يجب ان يكون الشحن شامال للكتب المباعة ففط في المعارض االفتراضية 6/16/2020 2:46 PM

113 العمل على منظومة من االن تعمل بنظام غرف لكل شريحة على حدى 6/16/2020 2:31 PM

114 ال 6/16/2020 1:38 PM

115 ال 6/16/2020 1:37 PM

116 ال 6/16/2020 1:37 PM

117 ال 6/16/2020 1:36 PM

118 من المفروض انشاء منصة لعناوين الكتب الصادرة في العالم العربي 6/16/2020 1:32 PM

119 التجهيز للبتية االلكترونية بوقت كافي لنتمكن من التواجد فيها 6/16/2020 1:26 PM

120 ال 6/16/2020 1:18 PM

121 زيادة االهتمام وتوسيعها 6/16/2020 1:11 PM

122 أن يكون المعرض مخصص لألتي 1- تبادل الحقوق 2- لقاء مع بائعي الجملة والموزعين ومندوبي
الجامعات والهيئات الحكومية 3- تنظيم العالقة مع شركات شحن محلية لتوصيل الكتب للمستهلك 4- عقد
ندوات اونالين مع المؤلفين

6/16/2020 12:55 PM

123 اعتقد تحتاج لدعايا وتسويق ضخم ألن الجمهور في الغالب غير معتاد عليها 6/16/2020 12:25 PM

124 دعم الناشرين عامة والكتاب على وجه الخصوص 6/16/2020 12:24 PM

125 ال 6/16/2020 12:13 PM

126 سهولة العرض - تساوى الفرص - مراعاة الملكية الفكرية - 6/16/2020 12:12 PM

127 ال 6/16/2020 11:54 AM

128 - 6/16/2020 11:54 AM

129 Discounted and collective shipments 6/16/2020 11:46 AM

130 زيادة فترة المعرض 6/16/2020 11:41 AM

131 تمديد مدتها حتى يصح لنا لفت انتباه القارئ عبر العالم 6/16/2020 11:40 AM

132 زيادة االهتمام بالمعارض االفتراضية واالعداد لها بشكل اكبر 6/16/2020 11:36 AM

133 يمكن البيع من الزم بدل من السفر والشحن يفتح المعرض اونالين. خصم خاص لسكان البلد ويتم شحن
الكتب والمبيعات بعد انتهاء المعرض وفتحة على العالم كله

6/16/2020 11:20 AM
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134 البد من عمل تجربة لمعرض محلي افتراضي تحت إشراف اتحاد الناشرين العرب ولماذا ال بمصر مثال من
هذه التجربة تستنتج اإليجابيات و والسلبياتت ونتدارك النقائص وتعمم بعد ذلك على الدول العربية

6/16/2020 11:17 AM

135 الثقة والمصداقية 6/16/2020 11:03 AM

136 فصل العناوين حسب الفئة التي تنتمي اليها وخاصة الفصل اللغوي(عربي وانكليزي وفرنسي) 6/16/2020 10:58 AM

137 ليست لدي أي فكرة عن الموضوع و ال أدري كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع 6/16/2020 10:50 AM

138 ال 6/16/2020 10:48 AM

139 اعتقد انه على االتحاد ان يجرب إقامة و لو معرض واحد قريب لمعرفة طريقة و يجلبيات و سلبيات
المعرض

6/16/2020 10:28 AM

140 ال 6/16/2020 10:26 AM

141 No 6/16/2020 10:04 AM

142 ال 6/16/2020 10:04 AM

143 االتفاق مع شركات البريد السريع بسعر مخفض جدا حصر المشاركة باعضاء اتحاد الناشرين العرب 6/16/2020 10:03 AM

144 ال 6/16/2020 9:49 AM

145 اليوجد 6/16/2020 9:42 AM

146 ال 6/16/2020 9:22 AM

147 ال 6/16/2020 8:54 AM

148 ال 6/16/2020 8:44 AM

149 أن تكون معارض فاعلة ومرنة في سهولة بيع الكتب للجمهور أن تكون على مستوى عال من المهنية التي
تظهر للجمهور كم هو الناشر مهتم وحريص على الثقافة ونشرها

6/16/2020 8:00 AM

150 من غير الممكن نجاح اي معرض افتراضي السيما في الوطن العربي 6/16/2020 5:46 AM

151 ال 6/16/2020 3:50 AM

152 ال اقتراحات 6/16/2020 12:45 AM

153 اهم شيء تأمين النقل وتسليم المشترين طرودهم 6/16/2020 12:22 AM

154 ال تعكس هذه المعارض الصورة الكاملة عن الدار وكذلك ليس من السهولة التواصل مع الكتاب
والمؤلفين وفتح عالقات تجارية مع ناشرين آخرين

6/15/2020 11:33 PM

155 ال 6/15/2020 11:06 PM

156 .أن تكون هناك آلية للشحن تقلل التكلفة وحملة إعالنية كبرى من جميع الدور المشاركة وبخصومات جيدة 6/15/2020 10:56 PM

157 التعاون مع الجميع ومن الجميع 6/15/2020 10:41 PM

158 تخفيض ايجاراالجنحه 50% 6/15/2020 10:39 PM

159 أؤيد المعارض االفتراضية لعدة أسباب أهمها تقليل التكاليف ثانيا عدم إلزامية التواجد 6/15/2020 10:00 PM

160 البيع االلكتروني و بدعم من الجامعات العربية و المؤسسات 6/15/2020 9:51 PM

161 لن تحل مكان المعارض 6/15/2020 9:44 PM

162 ضمان عدم القرصنة للمؤلفات 6/15/2020 9:43 PM

163 ال 6/15/2020 9:39 PM

164 ال 6/15/2020 9:30 PM

165 ال 6/15/2020 9:27 PM

166 كال 6/15/2020 9:27 PM

167 الدعايه المكثفة لهذه النوعين و تنميه عاده الشراء من خالل شبكه المعلومات 6/15/2020 9:23 PM

168 الواقعية االستعداد بشكل منطقي وواقعي 6/15/2020 9:20 PM

169 يتم زيادة عدد التوكيالت لدور النشر ونامل ان تكون التوكيالت بدون رسوم كما في معرض الشارقة 6/15/2020 9:16 PM
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والكويت وغيرهم ولكم جزيل الشكر

170 العدالة المحبة عدم ازدواجية المعايير الواقعية 6/15/2020 9:15 PM

171 ال 6/15/2020 9:06 PM

172 ال 6/15/2020 8:59 PM

173 يجب ان تضم المكتبات العامة والتنسيق الكامل مع الوزارات لتخصيص ميزانيات للشراء 6/15/2020 8:57 PM

174 اعتقد غير مجدية 6/15/2020 8:54 PM

175 ال 6/15/2020 8:54 PM

176 معرض افتراضي اذاً جميع الدور موجودة وكتبها موجودة ايضاً ... مهم يكون هنالك وكيل يمثل الدار في

!هذا المعرض ليتمكن من التسليم مباشرة دون الدخول في مسائل شحن
6/15/2020 8:48 PM

177 ال 6/15/2020 8:46 PM

178 يكون التصرف والتفاعل حسب الحالة والتنظيم العام لالستفادة قدر االمكان 6/15/2020 8:44 PM

179 ال 6/15/2020 8:42 PM

180 ال 6/15/2020 8:40 PM

181 ال شي 6/15/2020 8:39 PM

182 ال 6/15/2020 8:36 PM

183 ال 6/15/2020 8:33 PM

184 زيادة المعنيين لشراء الكتب من الناشرين 6/15/2020 8:29 PM

185 ال 6/15/2020 8:21 PM

186 يجب التعامل مع شركات لها باع في هذا المجال وعدم االنجرار وراء العروض المبهمة لبعض الشركات 6/15/2020 8:21 PM



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

16 / 28

51.37% 150

38.36% 112

10.27% 30

Q14 هل لديك منصة بيع إلكترونية لبيع الكتب الورقية على االنترنت؟
Answered: 292 Skipped: 1

TOTAL 292

ال ليس لدي
...ومهتم بتأسيس

نعم لدي

ال ليس لدي
...وليس مهتم

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

ال ليس لدي ومهتم بتأسيس منصة

نعم لدي

ال ليس لدي وليس مهتم بتأسيس منصة



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

17 / 28

57.73% 168

42.27% 123

Q15 هل تحتاج إلى مساعدة تقنية في تأسيس المنصة الخاصة بشركتك؟
Answered: 291 Skipped: 2

TOTAL 291

نعم

ال

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

نعم

ال



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

18 / 28

70.69% 205

29.31% 85

Q16 هل تقوم بالبيع على منصات أخرى؟
Answered: 290 Skipped: 3

TOTAL 290

نعم

ال

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

نعم

ال



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

19 / 28

 30  6,495  214

Q17 ما هي نسبة التغير في مبيعاتك من الكتب الورقية سواء على موقعك أو على
المواقع اإللكترونية األخرى في الربع الثاني من ٢٠٢٠؟(في حالة عدم التعامل مع

(المواقع اإللكترونية  يرجى تجاهل السؤال
Answered: 214 Skipped: 79

Total Respondents: 214

0 10 20 30 40 50

ANSWER CHOICES AVERAGE NUMBER TOTAL NUMBER RESPONSES



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

20 / 28

 24  4,139  171

Q18 ما هي نسبة التغير في مبيعاتك من الكتب اإللكترونية في الربع الثاني من
(2020؟(في حالة عدم توافر كتب إلكترونية لديك يرجى تجاهل السؤال

Answered: 171 Skipped: 122

Total Respondents: 171

0 10 20 30 40 50

ANSWER CHOICES AVERAGE NUMBER TOTAL NUMBER RESPONSES



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

21 / 28

75.90% 211

14.39% 40

7.55% 21

3.60% 10

Q19 هل نجحت في تمديد العقود الخاصة بك مع ......؟يمكن اختيار أكثر من إجابة
Answered: 278 Skipped: 15

Total Respondents: 278  

لم أحاول 

حاولت ولم أنجح

عقد المؤلف سنة
مجانًا

عقد الترجمة
...الناشر)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

لم أحاول 

حاولت ولم أنجح

عقد المؤلف سنة مجانًا

عقد الترجمة (الناشر األجنبي) سنة مجانًا



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

22 / 28

25.34% 74

24.32% 71

22.26% 65

16.78% 49

7.88% 23

2.40% 7

1.03% 3

Q20 ما حجم التاُثر في انتاج عدد اإلصدارات بشركتك في عام 2020؟
Answered: 292 Skipped: 1

TOTAL 292

انخفض االنتاج

...بنسبة ما بين

توقف االنتاج

تمامًا

انخفض االنتاج

...بنسبة ما بين

انخفض االنتاج

...بنسبة ما بين

انخفض االنتاج

...بنسبة ما بين

لم تتأثر

زادت نسبة

االنتاج

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

%انخفض االنتاج بنسبة ما بين 50% إلى 75

توقف االنتاج تمامًا

%انخفض االنتاج بنسبة ما بين 75% إلى 100

%انخفض االنتاج بنسبة ما بين 25% إلى 50

%انخفض االنتاج بنسبة ما بين 0% إلى 25

لم تتأثر

زادت نسبة االنتاج



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

23 / 28

91.78% 268

5.14% 15

3.08% 9

Q21 هل تأثرت حركة نشاط القراء في الشراء والقراءة نتيجة لضعف الحالة
المادية؟

Answered: 292 Skipped: 1

TOTAL 292

نعم

ال

أخرى - يرجى
التحديد

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

نعم

ال

أخرى - يرجى التحديد



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

24 / 28

54.11% 158

21.58% 63

24.32% 71

Q22 هل جعلتك األزمة الحالية تعيد النظر وتقرر تغيير أسلوب عمل الدار في
المستقبل؟كيف؟

Answered: 292 Skipped: 1

TOTAL 292

نعم

ال

في حالة
...اإلجابة بنعم

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم، نرجو ذكر الكيفية



 . اعادة النظر في السوق مرة اخري ومعرفة الحجم الحقيقي للصناعه

 البيع بالجملة

 ايجاد التسويق االليكتروني او من خالله وعن طريق الشركات اللوجيستية

 االهتمام بالبيع عبر المواقع االليكترونية والتواصل المباشر مع القراء

 والتسويق عبر السوشيل ميديا -على موقع الدارالبدء برفع الكتب الكترونيا 

 التوقف عن إعادة طباعة الكتب الغير مطلوبة و تخفيض عدد نسخ الطبع و البيع نقدا  

 االنتقال للعمل الخدمي

 البيع االلكتروني

 االتجاه للبيع عبر االنترنت

 األهتمام بصفحات البيع الموجودة على وسائل التواصل اإلجتماعي

 على منصات الكتب االلكترونيةانتاج كتب الكترونية وعرضها 

 إيجاد منصة بيع الكترونية تطوير الموقع اإللكتروني زيادة التركيز على النسخ اإللكترونية

 عدد الموظفين للحد األدنى لالحتياج تقليل المصاريف الثابتة أن اتاحت الظروفتقليل 

 صتحضير قص

 التعليم عن بعد اعتمادا على كتبنا التعليمية للباحثين والدارسين

 البحث عن حلول للتكيف مع الوضع الراهن

 لطلبطباعة الديجيتال الكميات بسيطة حسب ا

 التعاقد مع منصات الكترونية وتحويل المنتجات الورقية إلى الكترونية لمواكبة التطور

 تبادارة العمل عن بعد بشكل افضل واسغالل الوقت بشكل افضل دراسة عمل منصة الكترونية خاصة لبيع الك

ق معين وقمنا كثفنا اإلعالنات على المتجر اإللكتروني وقدمنا خدماتنا حتى في وقت الحجر التام سمحنا للمنصات القرائين بقراءة قصصنا بالمجان باتفا
 بمبادرة قراءة قصص لالطفال من المنزل لتعزيز الهوية التجارية خالل فترة األزمة

ات من قمنا بتفعيل صفحات التواصل اإلجتماعي ونشر صور كتبنا مع نبذات مختصرة عنهم لزيادة التفاعل مع القراء ، مما ساعدنا على زيادة الطلب
 المنصات االلكترونية التي نتعامل معها

 الفرصة في هذه الحالة والتفكر الصحي للمستقبل بتخطيط جيداغتنام 

 محاولة تخفيض سعر الكتاب، ليكون يمتناول الجميع، البحث عن أسواق جديدة تعزيز الكتاب االلكتروني

خالل مواقع التواصل االجتماعي و االتصال الهاتفي معهم و التعاقد مع شركة للشحن الداخلي إليصال طلبات الكتب  التواصل المباشر مع الزبائن من
 إلى مقر إقامتهم مجانا

 تطوير الكاتلوج متكامل على منصات الكترونيه

 االستفادة من التجربه والغاء موضوع المقرات الثابته مثل المكاتب والتحول للعمل من بعد

 اإلفتراضية وشبكات النت فيس بوك

 ان شركتك وموظفينكالمحافظه علي كي

 الدعايا واالعالنات

 التوصيل للمنازل

 مرونة أوقات العمل

 التسويق االلكتروني

 التفكير في التعليم

 . التريث في النشر . وتقليص المصروفات

 سيس عقود بيع بالمنصات االلكترونية الموثوقةاالمل بالغد االفضل وتجهيز الكتب للطباعة وتأ

 إعادة النظر في األسعار

 تواجد الكتب على منصات الكترونية والدعاية المستمرة على وسائل التواصل

 تقليل الطباعة والعمل على زيادة المليان والحرص على تسديد المستحقات المالية

 التريس

 التعاون بين الزمالء

 الحفاظ على الموظفين

 %60% الى 50التسويق المباشر وعروض مميزة مخفضة بنسبة 

 ترتيب األفكار لنشر مواضيع جديدة ووضع خطة مستقبلية لما بعد كورونا

 البيع اونالين

 التفكير التفكر

 تم عمل خصومات اضافية علي الكتب وزيادة التعامل مع المتاجر االليكترونية

 التامل

 العمل عن بعد

 تم تنظيم معرض افتراضي في أوروبا لفتح مجاالت وآفاق جديدة للكتاب العربي

 عمل موقع الكتروني

 التخصص وكسب المؤلفين الجدد

 التركيز على التوصيل

 العمل على تنشيط البيع عن طريق الموقع االلكتروني

 تفعيل اكثر للدعاية وفتح عالقات مع شركات خدمة التوصيل لباب البيت والبحث المستمر عن منصاب بيع الكتب ورقيا ع مستوى العالم

 ترشيد اإلنفاق والبحث عن منافذ جديدة



 التوسع في الكتاب اإللكتروني

 العمل على تحويل أغلبية الكتب الى اصدارات رقمية

 التركيز على بيع الكتب الورقية على منصات إلكترونية جديدة وتفعيل القديم منها

 التركيز على اإلعالنات اإللكترونية للكتب الورقية عبر معظم وسائل التواصل االجتماعي

 كميات قليلةالتخفيف في الطباعة و الطباعة ب

 تطوير البيع االليكتروني

 البيع عن طريق منصات البيع ولكني لم اوفق معهم

 الترويج عن طريق صفحات التواصل االجتماعي

 كتب صوتية كتب الكترونية منصات اونالين متعددة

 احد باالعتماد على بيع الكتب ورقي االعتماد على بيع االلكتروني ال انصح

 ك قمت بعمل جردة كاملةتوقفت عن العمل لمدة ثالثة أشهر كاملة تم استغالل هذه الفترة بإعادة ترتيب مستنداتي و عقودي و كذل

school book fairs 

 تطوير التوزيع والبيع اون الين

 اختيار اعمال وطباعتها ديجتال حتي لو عشرين نسخة

 التركيز على مواقع التواصل االجتماعي الترويج المنشورات وتطوير الموقع ليصبح يركز التسويق والبيع االلكتروني

 لتسويق االلكترونيا

 مشاركتي في بعض المقابالت عبر المواقع االفتراضية، للحديث عن كتب الدار و قرأ ة بعض المقاطع من الكتب،

 التعامل عبر اإلنترنت

 األعتماد على العمل من المنزل

 البيع عبر المكتبات اإللكترونية

 تج الثقافيتطوير وتنوع المن

 البحث عن عمل اخر بجوار النشر

 حضور دورات اون الين

مجانا على بعض المنصات العمل على تدريب الموظفين لالستعداد للتحول إنشاء منصة خاصة بالدار منح إصدارات الدار اإللكترونية لفترة شهر 
 الرقمي

 البيع االلكتروني والتعامل مع شركات التوصيل للبيوت

 متابعة حركة النشر الدولية واالطالع على المستجدات في عالم النشر

 التأني، واعتماد المواقع االلكترونية للبيع

 .ت المدارس و الجامعات، يمكن أن تخفف االزمة على الناشرنعم، تجهيز المكتبات العمومية و مكتبا

 االستعداد بما لدى من مشروعات نشر بالتجهيز ات وانتظار ماستسفر عنه االيام القادمه

 زيادة البيع عبر المنصات

 .فرصة الحجر الصحي كانت فرصة لتطوير المهارات في التصفيف واالخراج وتعلم برامج جديدة خاصة بتقنيات النشر الورقي

 متابعة الزبائن واالطمئنان عن احوالهم

 نية وانشاء مكتبات افتراضيةالتركيز على الدعاية االلكترو

 الدعاية اإلليكترونية

 البيع عن طريق اإلنترنت وتخصيص لهذا الموضوع مبلغ شهري وستجد الفرق بإذن هللا

 وبأرض دولتكاقامة معارض بشكل دوري وكبير بالمدن االخرى 

 خدمات التوصيل داخل وخارج البالد

 تكثيف االعالن عن الكتب القديمة والجديدة وتفعيل البيع اونالين

 الترويج على مواقع التواصل

 التركيز على االعالن عن االصدارات

 التركيز على تفعيل صفحات البيع المباشر للكتاب الورقي ) اون الين ( هذا الحل الوحيد

 البيع اإللكتروني بتنسيق مع شركة النقل والبريد السريع

 تقليل عدد النسخ المطبوعة لهذه الفترة

 محاولة االستمرار بالدعاية واالعالن والتوصيل المجاني للكتب

 الحد من المصاريف الزائدة

 البيع عن طريق شبكات التواصل االجتماعي مع التوصيل

 البدء في تسويق الكتب عبر مواقع الكترونية و وسائل التواصل االجتماعي

تتابع عملية تمتين الصالة ما بين الدار الناشرة والجمهور المرتبط بتخصص عضو هيئة االستشار للترويج اعتماد هيئة استشارية من اساتذة اكادميين 
 للمكتبة وتوفير المصادر ذات الصلة

 البيع اونالين للكتب الورقية

 استغالل فترة الحجر بتحويل الكتب لاللكتروني

 التركيز على النشر االلكتروني للكتب والتسويق من خالل النت

 ليس لدينا اي نشاط تذكر

 تنشيط قناة يوتوب خاصة بالدار يتحدث المؤلف ..مساهمة في جلسات حوار وتدريب عبر الزووم

 تفعيل البيع عبر حسابات متعددة من تلكرام او الفيس بوك

 طباعة الكتب بشكل مستمر ولكن بكميات قليله

 التعاون عن طريق االنترنت في بيع الكتب



 التنوع

 الخصومات والعروض

 اعطاء هدايا للعمالء والقارئين

 بيع على انترنيت

 استخدام كل منصات البيع

ا إلنشاء ا إيجابي ا فقط صرت مضطر   حساب في الخارج بسبب وضع لبنان بودي أن أسمع شيئ ا ترك تأثير 

 .استغالل فترة اإلغالق وضعف السوق في تعزيز النشر اإللكتروني من حيث التعاقد وإعادة الصف

 ة العالقة مع العمالء القدامااعادة تنظيم الهيكل االداري للشركة والعمل على استقطاب عمالء جدد واعادةهيكل

 اإلعالنات على السوشيل ميديا، لمساعدة دخول أكبر عدد ممكن من القّراء على المنّصات اإللكترونية

 صح لزمالئيوقفت مشدوها ممنوعا من الوصول إلى مقر عملي بسبب غلق المدنالشيء الذي جعلني غير مخول ألن أقدم أي ن

 تخفيف المصاربف ككل

 السعي والتفكير خارج الصندوق وزمالء المهنة ليس صادقون

 البيع على صفحات التواصل االجتماعي

 التركيز على وسائل التواصل االجتماعي المتعددة

 في الفترة الحالية والتوجه لطباعة ما يهم الشريحة الكبرى من القراء التركيز على منصات البيع االلكتروني

 التواصل مع القارئ مباشرة

 . التوكل على هللا

 .ا بعد مرور األزمةاالتصال بالمؤلفين وتوجيههم بتنقيح أعمالهم و/أو تأليف أعمال جديدة مع وعد بنشره

 عمل متجر الكتروني

 ة جدا في هذا المجال. فقط التخفيف من األعباء والمدفوعات غير ذلك ال يمكن فعل شيءالحلول أو الخيارات قليل
 رغم انخفاض أسعار كتبنا قمنا بتقديم حسومات مغرية

تعامل معها في الواقع الحقيقي, الن العالم االفتراضي عالم مختلف ال يصح التفكير به من بدأت عالقات جديدة على النت مع جهات جديدة لم اكن ا
 .منطلق الواقع الملموس

 مراقبة المشهد من بعيد مع مواصلة االتصال بالمؤلفين افتراضيا العداد ما يمكن اعداده في انتظار مرور الجائحة

 قع اإللكترونيوالم

 لم ننجح في أي طريقة للتخفيف من التأثيرات السلبية

 دراسة موضوع النشر االلكتروني ومعرفة اإليجابيات والسلبيات وطرق التعامل بهذا الموضوع

 الدعاية للكتب على منصات التواصل االجتماعي

 مبادرات في فترة كورنا العروض على بعض االصدارات شحن مجاني للدول اعطاء بعض الكتب اهداء كنسبة بيع معينه

 ءايجاد طريقة للوصول للقرا

 االتجاه للبيع االلكتروني

 ةفتح اسواق جديد

 و القيام بعمل بخصومات اضافيه و بيع الكاب بسعر التكلفه مع هامش ربح بسيط توصيل الكتب للعمالء

 االشتراك بمنصات رقمية كثيرة وعرض الكتب للبيع عليها وعمل مسابقات للمؤلفين

 أداء الشركة التركيز على البيع عبر المنصات االلكترونيه، اسثمار الوقت لتدريب الكفاءات واعادة تقييم

 ر لعمالئنا وشحن الكتب لهم مباشرا دون االنتظار لموعد اقامة المعرضالبيع بشكل مباش

 يانتظار رفع البالء والدعاء

 اتاحة الفرصة لقراءة أعمال أكثر

 اعطاء حسومات وعروضات اكثر اعتماد التوصيل للخارج والتوصيل المجاني للداخل

 قيم ألماكن العمل والموظفين والزواراتخاذ كافة اجراءات السالمة والتع -تخفيض عدد ساعات وأيام العمل حفظا للموظفين وأسرهم

 البيع المباشر

 اتخاذ كافة اجراءات السالمة والتعقيم ألماكن العمل والموظفين والزوار -تخفيض عدد ساعات وأيام العمل حفظا للموظفين وأسرهم

 ال يوجد ممارسات الن الكل كان في نفس الجائحه وال يوجد اتصاالت مهنية مع الزمالء

 دعم الناشرين ان يكون الكتاب بدون جمارك

 البيع اون الين

 ارشفت العمل في الدار وايجاد داتا كاملة للعمل

 االنستقرام والوتس اب ونشر اعالنات يوميه وتوفير خدمة التوصيل وتوفير خيارات متعدده للمتعامل من الكتباالستفادة من متابعي الدار على 

 ن المعتادالبحث عن سوق جديد وعميل مختلف ع

 .التسهيالت في الدفع لدور النشر األخرى, إعطاء عروضات خاصة

 اإلعالن عن الكتب عبر صفحات التواصل االجتماعي وتوصيلها إلى القراء

 الصبر
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Q23 ما هي أفضل الممارسات التي قمت بعملها وكان لها تأثير إيجابي، تنصح به
زمالئك؟

Answered: 201 Skipped: 92
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# RESPONSES DATE

1 . اعادة النظر في السوق مرة اخري ومعرفة الحجم الحقيقي للصناعه 6/22/2020 9:58 AM

2 البيع بالجملة 6/22/2020 7:53 AM

3 ايجاد التسويق االليكتروني او من خالله وعن طريق الشركات اللوجيستية 6/21/2020 11:15 PM

4 حاليا في مرحلة التفكير فيها 6/21/2020 8:19 PM

5 االهتمام بالبيع عبر المواقع االليكترونية والتواصل المباشر مع القراء 6/21/2020 2:41 PM

6 ال يوجد 6/21/2020 1:52 PM

7 البدء برفع الكتب الكترونيا على موقع الدار- والتسويق عبر السوشيل ميديا 6/21/2020 12:01 PM

8 ً التوقف عن إعادة طباعة الكتب الغير مطلوبة و تخفيض عدد نسخ الطبع و البيع نقدا 6/21/2020 11:53 AM

9 االنتقال للعمل الخدمي 6/21/2020 11:52 AM

10 البيع االلكتروني 6/21/2020 11:29 AM

11 االتجاه للبيع عبر االنترنت 6/21/2020 11:26 AM

12 األهتمام بصفحات البيع الموجودة على وسائل التواصل اإلجتماعي 6/21/2020 11:05 AM

13 انتاج كتب الكترونية وعرضها على منصات الكتب االلكترونية 6/21/2020 9:06 AM

14 ال شيء 6/20/2020 3:27 PM

15 Nothing 6/20/2020 2:51 PM

16 إيجاد منصة بيع الكترونية تطوير الموقع اإللكتروني زيادة التركيز على النسخ اإللكترونية 6/20/2020 12:40 PM

17 تقليل عدد الموظفين للحد األدنى لالحتياج تقليل المصاريف الثابتة أن اتاحت الظروف 6/20/2020 8:46 AM

18 التوجد 6/20/2020 2:07 AM

19 ال يوجد 6/19/2020 10:10 PM

20 . 6/19/2020 9:11 PM

21 تحضير قصص 6/19/2020 6:44 PM

22 التعليم عن بعد اعتمادا على كتبنا التعليمية للباحثين والدارسين 6/19/2020 4:44 PM

23 البحث عن حلول للتكيف مع الوضع الراهن 6/19/2020 1:58 PM

24 طباعة الديجيتال الكميات بسيطة حسب الطلب 6/19/2020 1:26 PM

25 التعاقد مع منصات الكترونية وتحويل المنتجات الورقية إلى الكترونية لمواكبة التطور 6/19/2020 12:51 PM

26 ادارة العمل عن بعد بشكل افضل واسغالل الوقت بشكل افضل دراسة عمل منصة الكترونية خاصة لبيع
الكتب

6/19/2020 11:54 AM

27 كثفنا اإلعالنات على المتجر اإللكتروني وقدمنا خدماتنا حتى في وقت الحجر التام سمحنا للمنصات
القرائين بقراءة قصصنا بالمجان باتفاق معين وقمنا بمبادرة قراءة قصص لالطفال من المنزل لتعزيز
الهوية التجارية خالل فترة األزمة

6/19/2020 11:34 AM

28 قمنا بتفعيل صفحات التواصل اإلجتماعي ونشر صور كتبنا مع نبذات مختصرة عنهم لزيادة التفاعل مع
القراء ، مما ساعدنا على زيادة الطلبات من المنصات االلكترونية التي نتعامل معها

6/19/2020 9:40 AM

29 اغتنام الفرصة في هذه الحالة والتفكر الصحي للمستقبل بتخطيط جيد 6/19/2020 9:19 AM

30 محاولة تخفيض سعر الكتاب، ليكون يمتناول الجميع، البحث عن أسواق جديدة تعزيز الكتاب االلكتروني 6/19/2020 9:16 AM

31 التواصل المباشر مع الزبائن من خالل مواقع التواصل االجتماعي و االتصال الهاتفي معهم و التعاقد مع
شركة للشحن الداخلي إليصال طلبات الكتب إلى مقر إقامتهم مجانا

6/19/2020 9:05 AM

32 تطوير الكاتلوج متكامل على منصات الكترونيه 6/19/2020 8:23 AM

33 ال يوجد 6/19/2020 6:25 AM

34 ال يوجد 6/19/2020 3:40 AM
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35 االستفادة من التجربه والغاء موضوع المقرات الثابته مثل المكاتب والتحول للعمل من بعد 6/19/2020 1:32 AM

36 ال يوجد لألسف 6/19/2020 1:07 AM

37 لألسف لل أملك الخبرة الكافية 6/19/2020 12:21 AM

38 N/A 6/19/2020 12:15 AM

39 ال يوجد 6/18/2020 11:56 PM

40 اإلفتراضية وشبكات النت فيس بوك 6/18/2020 11:48 PM

41 المحافظه علي كيان شركتك وموظفينك 6/18/2020 11:32 PM

42 الدعايا واالعالنات 6/18/2020 11:32 PM

43 التوصيل للمنازل 6/18/2020 10:58 PM

44 .التسهيالت في الدفع لدور النشر األخرى, إعطاء عروضات خاصة 6/18/2020 10:56 PM

45 دعم الناشرين ان يكون الكتاب بدون جمارك 6/18/2020 9:25 PM

46 البيع اون الين 6/18/2020 9:16 PM

47 ارشفت العمل في الدار وايجاد داتا كاملة للعمل 6/18/2020 8:54 PM

48 االستفادة من متابعي الدار على االنستقرام والوتس اب ونشر اعالنات يوميه وتوفير خدمة التوصيل
وتوفير خيارات متعدده للمتعامل من الكتب

6/18/2020 8:24 PM

49 شكرا 6/18/2020 7:29 PM

50 الصبر 6/18/2020 6:47 PM

51 البحث عن سوق جديد وعميل مختلف عن المعتاد 6/18/2020 5:05 PM

52 اإلعالن عن الكتب عبر صفحات التواصل االجتماعي وتوصيلها إلى القراء 6/18/2020 3:28 PM

53 ال يوجد ممارسات الن الكل كان في نفس الجائحه وال يوجد اتصاالت مهنية مع الزمالء 6/18/2020 3:12 PM

54 تخفيض عدد ساعات وأيام العمل حفظا للموظفين وأسرهم- اتخاذ كافة اجراءات السالمة والتعقيم

ألماكن العمل والموظفين والزوار
6/18/2020 3:08 PM

55 تخفيض عدد ساعات وأيام العمل حفظا للموظفين وأسرهم- اتخاذ كافة اجراءات السالمة والتعقيم

ألماكن العمل والموظفين والزوار
6/18/2020 2:40 PM

56 اعطاء حسومات وعروضات اكثر اعتماد التوصيل للخارج والتوصيل المجاني للداخل 6/18/2020 1:51 PM

57 البيع المباشر 6/18/2020 1:45 PM

58 البيع بشكل مباشر لعمالئنا وشحن الكتب لهم مباشرا دون االنتظار لموعد اقامة المعرض 6/18/2020 12:14 PM

59 يانتظار رفع البالء والدعاء 6/18/2020 11:36 AM

60 التركيز على البيع عبر المنصات االلكترونيه، اسثمار الوقت لتدريب الكفاءات واعادة تقييم أداء الشركة 6/18/2020 10:01 AM

61 اتاحة الفرصة لقراءة أعمال أكثر 6/18/2020 9:55 AM

62 االشتراك بمنصات رقمية كثيرة وعرض الكتب للبيع عليها وعمل مسابقات للمؤلفين 6/18/2020 9:52 AM

63 توصيل الكتب للعمالء و القيام بعمل بخصومات اضافيه و بيع الكاب بسعر التكلفه مع هامش ربح بسيط 6/18/2020 9:49 AM

64 فتح اسواق جديد 6/18/2020 9:37 AM

65 االتجاه للبيع االلكتروني 6/18/2020 8:45 AM

66 ايجاد طريقة للوصول للقراء 6/18/2020 7:40 AM

67 مبادرات في فترة كورنا العروض على بعض االصدارات شحن مجاني للدول اعطاء بعض الكتب اهداء
كنسبة بيع معينه

6/18/2020 6:28 AM

68 الدعاية للكتب على منصات التواصل االجتماعي 6/18/2020 12:03 AM

69 دراسة موضوع النشر االلكتروني ومعرفة اإليجابيات والسلبيات وطرق التعامل بهذا الموضوع 6/17/2020 11:34 PM

70 لم ننجح في أي طريقة للتخفيف من التأثيرات السلبية 6/17/2020 10:59 PM
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71 ال شيء 6/17/2020 10:47 PM

72 المرقع اإللكتروني 6/17/2020 10:28 PM

73 مراقبة المشهد من بعيد مع مواصلة االتصال بالمؤلفين افتراضيا العداد ما يمكن اعداده في انتظار مرور
الجائحة

6/17/2020 8:36 PM

74 بدأت عالقات جديدة على النت مع جهات جديدة لم اكن اتعامل معها في الواقع الحقيقي, الن العالم
.االفتراضي عالم مختلف ال يصح التفكير به من منطلق الواقع الملموس

6/17/2020 8:11 PM

75 رغم انخفاض أسعار كتبنا قمنا بتقديم حسومات مغرية 6/17/2020 7:38 PM

76 الحلول أو الخيارات قليلة جدا في هذا المجال. فقط التخفيف من األعباء والمدفوعات غير ذلك ال يمكن
فعل شيء

6/17/2020 7:31 PM

77 ال شيء 6/17/2020 6:54 PM

78 عمل متجر الكتروني 6/17/2020 5:57 PM

79 .االتصال بالمؤلفين وتوجيههم بتنقيح أعمالهم و/أو تأليف أعمال جديدة مع وعد بنشرها بعد مرور األزمة 6/17/2020 4:22 PM

80 . 6/17/2020 4:21 PM

81 . التوكل على الله 6/17/2020 3:50 PM

82 التواصل مع القارئ مباشرة 6/17/2020 2:53 PM

83 التركيز على منصات البيع االلكتروني في الفترة الحالية والتوجه لطباعة ما يهم الشريحة الكبرى من
القراء

6/17/2020 2:46 PM

84 التركيز على وسائل التواصل االجتماعي المتعددة 6/17/2020 2:35 PM

85 البيع على صفحات التواصل االجتماعي 6/17/2020 12:42 PM

86 السعي والتفكير خارج الصندوق وزمالء المهنة ليس صادقون 6/17/2020 12:33 PM

87 تخفيف المصاربف ككل 6/17/2020 12:19 PM

88 وقفت مشدوها ممنوعا من الوصول إلى مقر عملي بسبب غلق المدنالشيء الذي جعلني غير مخول ألن

أقدم أي نصح لزمالئي
6/17/2020 11:46 AM

89 اإلعالنات على السوشيل ميديا، لمساعدة دخول أكبر عدد ممكن من القّراء على المنصّات اإللكترونية 6/17/2020 11:01 AM

90 اعادة تنظيم الهيكل االداري للشركة والعمل على استقطاب عمالء جدد واعادةهيكلة العالقة مع العمالء
القداما

6/17/2020 10:58 AM

91 .استغالل فترة اإلغالق وضعف السوق في تعزيز النشر اإللكتروني من حيث التعاقد وإعادة الصف 6/17/2020 10:05 AM

92 بودي أن أسمع شيئًا ترك تأثيًرا إيجابيًا فقط صرت مضطًرا إلنشاء حساب في الخارج بسبب وضع لبنان 6/17/2020 8:14 AM

93 استخدام كل منصات البيع 6/17/2020 8:02 AM

94 بيع على انترنيت 6/17/2020 2:43 AM

95 اعطاء هدایا للعمالء والقارئین 6/17/2020 1:35 AM

96 الخصومات والعروض 6/17/2020 1:12 AM

97 التنوع 6/17/2020 1:07 AM

98 التعاون عن طريق االنترنت في بيع الكتب 6/17/2020 12:12 AM

99 طباعة الكتب بشكل مستمر ولكن بكميات قليله 6/17/2020 12:11 AM

100 تفعيل البيع عبر حسابات متعددة من تلكرام او الفيس بوك 6/16/2020 11:37 PM

101 تنشيط قناة يوتوب خاصة بالدار يتحدث المؤلف ..مساهمة في جلسات حوار وتدريب عبر الزووم 6/16/2020 11:21 PM

102 ليس لدينا اي نشاط تذكر 6/16/2020 11:20 PM

103 التركيز على النشر االلكتروني للكتب والتسويق من خالل النت 6/16/2020 10:49 PM

104 استغالل فترة الحجر بتحويل الكتب لاللكتروني 6/16/2020 10:46 PM

105 اعتماد هيئة استشارية من اساتذة اكادميين تتابع عملية تمتين الصالة ما بين الدار الناشرة والجمهور 6/16/2020 10:46 PM
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المرتبط بتخصص عضو هيئة االستشار للترويج للمكتبة وتوفير المصادر ذات الصلة

106 البيع اونالين للكتب الورقية 6/16/2020 10:40 PM

107 اليوجد 6/16/2020 10:35 PM

108 البيع عن طريق شبكات التواصل االجتماعي مع التوصيل 6/16/2020 10:24 PM

109 البدء في تسويق الكتب عبر مواقع الكترونية و وسائل التواصل االجتماعي 6/16/2020 10:12 PM

110 الحد من المصاريف الزائدة 6/16/2020 9:54 PM

111 محاولة االستمرار بالدعاية واالعالن والتوصيل المجاني للكتب 6/16/2020 9:42 PM

112 تقليل عدد النسخ المطبوعة لهذه الفترة 6/16/2020 9:12 PM

113 البيع اإللكتروني بتنسيق مع شركة النقل والبريد السريع 6/16/2020 8:56 PM

114 التركيز على تفعيل صفحات البيع المباشر للكتاب الورقي ( اون الين ) هذا الحل الوحيد 6/16/2020 8:45 PM

115 التركيز على االعالن عن االصدارات 6/16/2020 8:44 PM

116 الترويج على مواقع التواصل 6/16/2020 8:39 PM

117 تكثيف االعالن عن الكتب القديمة والجديدة وتفعيل البيع اونالين 6/16/2020 8:32 PM

118 خدمات التوصيل داخل وخارج البالد 6/16/2020 7:53 PM

119 اقامة معارض بشكل دوري وكبير بالمدن االخرى وبأرض دولتك 6/16/2020 6:12 PM

120 البيع عن طريق اإلنترنت وتخصيص لهذا الموضوع مبلغ شهري وستجد الفرق بإذن الله 6/16/2020 5:06 PM

121 الدعاية اإلليكترونية 6/16/2020 3:55 PM

122 التركيز على الدعاية االلكترونية وانشاء مكتبات افتراضية 6/16/2020 3:51 PM

123 متابعة الزبائن واالطمئنان عن احوالهم 6/16/2020 3:25 PM

124 فرصة الحجر الصحي كانت فرصة لتطوير المهارات في التصفيف واالخراج وتعلم برامج جديدة خاصة
.بتقنيات النشر الورقي

6/16/2020 2:46 PM

125 زيادة البيع عبر المنصات 6/16/2020 2:31 PM

126 االستعداد بما لدى من مشروعات نشر بالتجهيز ات وانتظار ماستسفر عنه االيام القادمه 6/16/2020 2:25 PM

127 .نعم، تجهيز المكتبات العمومية و مكتبات المدارس و الجامعات، يمكن أن تخفف االزمة على الناشر 6/16/2020 1:37 PM

128 التأني، واعتماد المواقع االلكترونية للبيع 6/16/2020 1:36 PM

129 متابعة حركة النشر الدولية واالطالع على المستجدات في عالم النشر 6/16/2020 1:32 PM

130 البيع االلكتروني والتعامل مع شركات التوصيل للبيوت 6/16/2020 1:26 PM

131 ليس لدينا 6/16/2020 1:18 PM

132 الشيء 6/16/2020 1:11 PM

133 إنشاء منصة خاصة بالدار منح إصدارات الدار اإللكترونية لفترة شهر مجانا على بعض المنصات العمل على
تدريب الموظفين لالستعداد للتحول الرقمي

6/16/2020 12:55 PM

134 حضور دورات اون الين 6/16/2020 12:45 PM

135 البحث عن عمل اخر بجوار النشر 6/16/2020 12:25 PM

136 تطوير وتنوع المنتج الثقافي 6/16/2020 12:24 PM

137 البيع عبر المكتبات اإللكترونية 6/16/2020 12:15 PM

138 . 6/16/2020 12:13 PM

139 ال يوجد 6/16/2020 11:54 AM

140 األعتماد على العمل من المنزل 6/16/2020 11:54 AM

141 التعامل عبر اإلنترنت 6/16/2020 11:41 AM

أ



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

6 / 7

142 مشاركتي في بعض المقابالت عبر المواقع االفتراضية، للحديث عن كتب الدار و قرأ ة بعض المقاطع من
،الكتب

6/16/2020 11:40 AM

143 ال يوجد 6/16/2020 11:36 AM

144 التسويق االلكتروني 6/16/2020 11:20 AM

145 التركيز على مواقع التواصل االجتماعي الترويج المنشورات وتطوير الموقع ليصبح يركز التسويق والبيع
االلكتروني

6/16/2020 11:17 AM

146 اختيار اعمال وطباعتها ديجتال حتي لو عشرين نسخة 6/16/2020 11:07 AM

147 تطوير التوزيع والبيع اون الين 6/16/2020 11:03 AM

148 school book fairs 6/16/2020 10:58 AM

149 توقفت عن العمل لمدة ثالثة أشهر كاملة تم استغالل هذه الفترة بإعادة ترتيب مستنداتي و عقودي و

كذلك قمت بعمل جردة كاملة
6/16/2020 10:50 AM

150 الشىء 6/16/2020 10:48 AM

151 ال انصحاحد باالعتماد على بيع الكتب ورقي االعتماد على بيع االلكتروني 6/16/2020 10:26 AM

152 كتب صوتية كتب الكترونية منصات اونالين متعددة 6/16/2020 10:24 AM

153 Nothing 6/16/2020 10:04 AM

154 ال يوجد اي ايجابية 6/16/2020 10:04 AM

155 الترويج عن طريق صفحات التواصل االجتماعي 6/16/2020 10:03 AM

156 البيع عن طريق منصات البيع ولكني لم اوفق معهم 6/16/2020 9:49 AM

157 الشيء 6/16/2020 9:42 AM

158 تطوير البيع االليكتروني 6/16/2020 9:22 AM

159 التخفيف في الطباعة و الطباعة بكميات قليلة 6/16/2020 8:54 AM

160 التركيز على اإلعالنات اإللكترونية للكتب الورقية عبر معظم وسائل التواصل االجتماعي 6/16/2020 8:54 AM

161 - 6/16/2020 8:44 AM

162 التركيز على بيع الكتب الورقية على منصات إلكترونية جديدة وتفعيل القديم منها 6/16/2020 8:00 AM

163 العمل على تحويل أغلبية الكتب الى اصدارات رقمية 6/16/2020 7:43 AM

164 - 6/16/2020 12:45 AM

165 التوسع في الكتاب اإللكتروني 6/15/2020 11:59 PM

166 ترشيد اإلنفاق والبحث عن منافذ جديدة 6/15/2020 11:53 PM

167 تفعيل اكثر للدعاية وفتح عالقات مع شركات خدمة التوصيل لباب البيت والبحث المستمر عن منصاب بيع
الكتب ورقيا ع مستوى العالم

6/15/2020 11:33 PM

168 العمل على تنشيط البيع عن طريق الموقع االلكتروني 6/15/2020 11:06 PM

169 التركيز على التوصيل 6/15/2020 10:56 PM

170 التخصص وكسب المؤلفين الجدد 6/15/2020 10:41 PM

171 عمل موقع الكتروني 6/15/2020 10:39 PM

172 تم تنظيم معرض افتراضي في أوروبا لفتح مجاالت وآفاق جديدة للكتاب العربي 6/15/2020 10:00 PM

173 ال يوجد الحال معلق 6/15/2020 9:51 PM

174 اليوجد 6/15/2020 9:39 PM

175 الشيء 6/15/2020 9:30 PM

176 العمل عن بعد 6/15/2020 9:28 PM

177 ال يوجد لالسف 6/15/2020 9:27 PM
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178 طبعا 6/15/2020 9:27 PM

179 لالسف ال يوجد الي االن 6/15/2020 9:23 PM

180 التامل 6/15/2020 9:20 PM

181 تم عمل خصومات اضافية علي الكتب وزيادة التعامل مع المتاجر االليكترونية 6/15/2020 9:16 PM

182 التفكير التفكر 6/15/2020 9:15 PM

183 ال شيء 6/15/2020 9:06 PM

184 البيع اونالين 6/15/2020 9:04 PM

185 ترتيب األفكار لنشر مواضيع جديدة ووضع خطة مستقبلية لما بعد كورونا 6/15/2020 8:59 PM

186 %التسويق المباشر وعروض مميزة مخفضة بنسبة 50% الى 60 6/15/2020 8:57 PM

187 الحفاظ على الموظفين 6/15/2020 8:56 PM

188 التعاون بين الزمالء 6/15/2020 8:55 PM

189 التريس 6/15/2020 8:54 PM

190 لم افعل شيء 6/15/2020 8:54 PM

191 تقليل الطباعة والعمل على زيادة المليان والحرص على تسديد المستحقات المالية 6/15/2020 8:49 PM

192 تواجد الكتب على منصات الكترونية والدعاية المستمرة على وسائل التواصل 6/15/2020 8:48 PM

193 إعادة النظر في األسعار 6/15/2020 8:46 PM

194 االمل بالغد االفضل وتجهيز الكتب للطباعة وتأسيس عقود بيع بالمنصات االلكترونية الموثوقة 6/15/2020 8:44 PM

195 . التريث في النشر . وتقليص المصروفات 6/15/2020 8:42 PM

196 ال يوجد 6/15/2020 8:40 PM

197 الشي 6/15/2020 8:39 PM

198 التفكير في التعليم 6/15/2020 8:36 PM

199 التسويق االلكتروني 6/15/2020 8:29 PM

200 مرونة أوقات العمل 6/15/2020 8:21 PM

201 0 6/15/2020 8:21 PM
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Q24 هل هناك خطوات يمكن للدولة تقديمها للناشر لمساعدته على عبور هذه
األزمة؟

Answered: 245 Skipped: 48
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# RESPONSES DATE

1 يجب ان تكون للدولة دور ولو باتاحة منافذ البيع المباشر التى تتبع والتى غالبا ماتكون منتشرة في كل

ارجاء الدولة وتسهيل التعامل مع هذة المنافذ بدل من البيروقراطية
6/22/2020 9:58 AM

2 الدعم بشراء منتوج الناشرين من طرف وزارة الثقافة 6/22/2020 8:21 AM

3 ال 6/22/2020 7:53 AM

4 دعم الشراء وتخفيف الضرائب وااللتزامات الرسمية ونخوها 6/21/2020 11:15 PM

5 تمت المساعدة وذلك بإنشاء صتدوق األزمات لدعم الناشرين من قبل جمعية الناشرين اإلماراتيين برئاسة

الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي
6/21/2020 8:19 PM

6 تقديم معارض مجانيه و تأمين فرص مبيعات و تسويق لدور النشر المتضرره 6/21/2020 4:38 PM

7 المساعدة بالشراء بمبلغ مناسب لتعويض جزء من خسائر دور النشر وتزويد مكتبات الدولة والجامعات 6/21/2020 2:41 PM

8 دعم الناشر 6/21/2020 1:52 PM

9 نعم بشراء الكتب من الناشر مباشرة و تقديم الدعم المالي 6/21/2020 11:53 AM

10 دعم قطاع النشر 6/21/2020 11:52 AM

11 ال 6/21/2020 11:29 AM

12 تقديم دعم مالي للمؤسسات و الجهات لشراء الكتب من الناشرين باإلضافة إلى إمكانية دعم دور النشر
الصغيرة دعم مادي مباشر لإلستمرار

6/21/2020 11:05 AM

13 دعم الوزارة بافتناء أكثر عدد ممكن من الكتب 6/20/2020 3:27 PM

14 شراء نسبة معينة من كتب الناشر واالهتمام بالمكتبات المدرسية 6/20/2020 3:18 PM

15 A loan with low interest rate 6/20/2020 2:51 PM

16 طبعا. الدول العربية لم تصل إلى مرحلة االستغناء عن الكتاب الورقي، ونصيب الفرد من الكتب متدن جدا،
.ومن واجبات الدول دعم القارئ وتوفير الكتاب له، وبالتالي يتحقق دعم الناشر

6/20/2020 12:40 PM

17 تكاليف اتخاذ اجراءات سريعة لتخفيض اي تترتب على نشاط النشر وخاصة االعفاءات الجمركية ورسوم

االشتراك بالمعارض ف
6/20/2020 12:07 PM

18 نعم كثيرة تخفيض رسوم التأمينات علي الموظفين اعطاء قروض بفائدة ال تزيد عن 5% طويلة
اجاللسدات

6/20/2020 8:46 AM

19 اعفاءات الضرائب المساعدة في االجارات 6/20/2020 2:07 AM

20 الدعم المادي 6/19/2020 10:10 PM

21 شراء بعض العناوين للجامعات والمدارس او دعم النشر االلكتروني او الترجمة كما غي معرض ابو ظبب 6/19/2020 9:11 PM

22 بالطبع دعم دور النشر بالطرق المناسبة مثل شراء كتب لصالح مكتبات المدارس او المكتبات العامة 6/19/2020 7:29 PM

23 نأمل المساعدة 6/19/2020 6:44 PM

24 تقديم دعم مالي 6/19/2020 4:44 PM

25 مساندة مالية 6/19/2020 1:58 PM

26 قروض ميسرة تتحمل الدولة فوائدها 6/19/2020 1:26 PM

27 تدشين مشروع القراءة للجميع مرة اخري واقامة مكتبات للجمهور ببطاقات استعارة وخلق فرص توريد
لدور النشر مع الحفاظ علي تكافؤ الفرص لجميع الناشرين ولدينا الفكرة جاهزة للطرح

6/19/2020 1:07 PM

28 الدعم المادي عن طريق توفير المواد األولية لطباعة الكتب بسعر مقبول مثل الورق وتسهيل امور
الشحن

6/19/2020 12:51 PM

29 مبادرات دعم لقطاع النشر تشجيع قطاع التعليم والثقافة على التعاون مع الناشرين ودعم إصداراتهم 6/19/2020 11:34 AM

30 نعم 6/19/2020 10:55 AM

31 تقديم تسهيالت ومساعدات وتخفيض ضرائب لكي تستمر هذه المهنة 6/19/2020 9:40 AM

32 ال أدري 6/19/2020 9:19 AM
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33 في لبنان ال يوجد 6/19/2020 9:16 AM

34 العمل على إعفائه من رسوم الترخيص التجاري و رسوم الترخيص اإلعالمي لعام 2020 و إعفائه من
رسوم إصدار رقم المطبوع في الدول التي تفرض رسوم على منح رقم المطبوع و سعي جمعيات و
نقابات الناشرين بالتواصل مع الجهات الرسمية و رجال األعمال لدعم الناشرين المتضررين بشكل كبير
سواء مادياً أو التنسيق مع الجهات الثقافية و المكتبات العامة في كل دولة لشراء منتجات دور النشر
لدعمهم و مساعدتهم على االستمرار في المهنة

6/19/2020 9:05 AM

35 الدعم الكامل لتوفير منصات بيع الكترونيه بدون رسوم 6/19/2020 8:23 AM

36 اكيد 6/19/2020 6:25 AM

37 اتاحة االشتراك المجاني للناشرين المصريين وخفض نسبة االشتراك للعرب واالجانب 50% الدورة
المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتزويد مكتبات قصور الثقافة واندية األدب باصدارات الناشرين

6/19/2020 3:40 AM

38 اعفاء بيع الكتب من الضريبه المضافة مناقصات حكومية تسهيالت ائتمانية 6/19/2020 1:32 AM

39 إنشاء سوق لدور النشر بإيجارات مخفضة للمحالت أو إلغاء الضرائب لمدة عام أو عامين لحين تعافي
السوق ، وتخفيض أو إنشاء المعرض القادم بدون رسوم ، وإذا لم يظهر مصل للكورونا ، ممكن يتم انشاء
المعرض في أرض المعارض القديمة بحيث تكون كل األجنحة عرض مفتوح خارجي وليس داخل صاالت

لجهل التهوية أفضل

6/19/2020 1:07 AM

40 تفعيل عملية التعليم عن بعدبشكل أوسع وأكفأ خفض الضرائب والجمارك على مستلزمات النشر تقديم
الدعم المادي للناشر المساعدة في التحول الرقمي

6/19/2020 12:29 AM

41 بالطبع هناك الكثير من الخطوات اولها دعم صناعة النشر عن طريق قروض ميسرة وتشجيع الناشرين
على تصدير الكتب وتسهيل احراءات الشحن

6/19/2020 12:21 AM

42 N/A 6/19/2020 12:15 AM

43 نعم دعم مباشر 6/18/2020 11:56 PM

44 تخغي التكاليف 6/18/2020 11:48 PM

45 هناك طرق كثيرة 1- دعم الناشريين من خالل طلبات شراء من الوزارات المختلفه شرط عداله التوزيع 2-
مخاطبه البنك المركزي لعمل مبادرة لدعم الناشريين خاصه خالل فترة ال تقل عن 3 سنوات

6/18/2020 11:32 PM

46 البد من توفير دعم مادي مباشر او الغاء االشتراكات للسنة القادمة كلها 6/18/2020 11:32 PM

47 قروض ميسرة وشراء كتب من قبل الجهات المعنية 6/18/2020 11:31 PM

48 دعم مادي مثل باقى القطاعات 6/18/2020 11:31 PM

49 دعم مباشر من خالل شراء الكتب ودعم سعر الورق 6/18/2020 11:02 PM

50 الدعم الكامل للقوى الناعمة التى انهارت 6/18/2020 10:58 PM

51 .اإلعفاء من الضرائب والرسوم, واإلعفاء من التأمينات والضمان االجتماعي, دعم شراء الورق من الخارج 6/18/2020 10:56 PM

52 المساعدة في تخفيف المصاريف عنه من خالل بعض الدعم المادي له 6/18/2020 9:16 PM

53 نعم بدعم الناشر بايجاد طرق مخفضة لشراء الورق والشحن 6/18/2020 8:54 PM

54 نعم كما ذكرت سابقاً انشاء منصه الكترونينه تتيح لكافة الناشرين بعرض كتبهم والتسويق لهذه القنوات
عبر كافة الوسائل التسويقيه كما اقترح االستفادة من مشاهير السوشال ميديا بدولة اإلمارات بدعم
الناشرين وعرض اعالنات سواء بمقابل مالي بسيط او مجاناً كمبدأ المسؤوليه المجتمعية. وتفعيل دور
الجمعية في الدعم المالي او المعنوي للناشرين للحفاظ على صناعة النشر

6/18/2020 8:24 PM

55 نعم.. إنشاء مراكز توزيع وشركة توصيل وشحن احترافيتان مخصصة للكتب بكل محافظة الجمهورية
بأسعار رمزية جداً لمساعدة القارء والنشر على حد سواء

6/18/2020 8:21 PM

56 تقليل الرسوم المحصلة من الدار للهيئات في الدولة 6/18/2020 7:29 PM

57 المساعدة 6/18/2020 6:47 PM

58 الشراء التشجيعي من الناشر اعفاء الماشرين من رسوم الخدمات لمدة عامين 6/18/2020 5:05 PM

59 تأمين الدولة الورق للناشرين مجانا أو بسعر مخفض 6/18/2020 3:28 PM

60 ال يوجد، هناك تخديرات واعطاء ارقام دعم دون دفع 6/18/2020 3:12 PM

61 تعاون الدولة في إلغاء الضرائب وفواتير الكهرباء والشراء المباشر من الوزارات المعنية (الثقافة -
الشباب والرياضة- الترية والتعليم - التعليم العالي - البحث العلمي-البترول- وكل وزارة ممكن تبيع هذه

أ

6/18/2020 3:08 PM
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( الكتب لمنتسبيها بالتقسيط المريح على 6 أشهر

62 تعاون الدولة في إلغاء الضرائب وفواتير الكهرباء والشراء المباشر من الوزارات المعنية (الثقافة -
الشباب والرياضة- الترية والتعليم - التعليم العالي - البحث العلمي-البترول- وكل وزارة ممكن تبيع هذه
( الكتب لمنتسبيها بالتقسيط المريح على 6 أشهر

6/18/2020 2:40 PM

63 دعم المكتبات العامة من خالل المساهمة في شراء الكتب وترويجها 6/18/2020 1:51 PM

64 كثيرة جدا تقديم قرض بدون فوائد تخفيض الجمارك علي الورق والمراقبة لتقليل االسعار 6/18/2020 1:45 PM

65 طبيعي واولها الغاء ضريبة القيمة المضافة على الكتب الغاء رسوم االشتراك للمعارض القادة دعم
مشتريات الكتب ودعم الكتب الكترونية

6/18/2020 1:13 PM

66 طبعا فيه لو الدولة مهتمه اصال بالجانب الثقافي مثل السياحي 6/18/2020 12:14 PM

67 طبعا تخفيض او الغاء الرسوم والضرائب الدعم المباشر 6/18/2020 11:52 AM

68 يالدولة تعاني بشكل أكبر، ونحن نعاني بشكل أصغر 6/18/2020 11:36 AM

69 رسم خارطةطريق واضحة غير معقدة وتفعيلها لمواجهة األزمة 6/18/2020 10:48 AM

70 تخفيض والغاء عدد من االعباء المالية الحكومية التى يتحملها الناشر كالضرائب وبعض الرسوم االخرى ،

تخصص بعض المبالغ فى ميزانيات الدوائر الحكومية لشراء الكتب

6/18/2020 10:01 AM

71 محاولة تفعيل مشاريع قومية مثل مشروع القراءة للجميع بشكل أوسع وتخفيض الرسوم على استيراد
الورق ومستلزمات الطباعة

6/18/2020 9:55 AM

72 إنشاء مكتبة عمالقة في كل مول وتضم جميع اصدارات الناشرين بحيث يكون العائد من المبيعات كله
للناشرين دون نسبة خصم للدولة مقابل الخدمة الترويج للكتب والقرءة في جميع قنوات التليفزيون
المملوك للدولة وأيضا القطاع الخاص وتحبيب الناس في العودة للقراءة وكأنها موضة جديدة البد للجميع
أن يتبعها اقامة معارض تلتزم بالحيطة التامة والحظر وتوفير الرعاية الطبية الالزمة ومواد التعقيم الالزمة
لضمان سالمة الحضور والمشاركين تخفيض نسبة الرسوم بما ال يقل عن 50% عن العام الماضي وتوفير
شركات شحن لنقل كتب الناشرين بسهولة ويسر من مخازنهم والعودة لمخازنهم بعد انتهاء المعرض

6/18/2020 9:52 AM

73 توفير دعم مادي او بعد انتهاء االزمه قيام الدوله بإنشاء معارض مجانيه في الجامعات الحكوميه باسعار
رمزيه

6/18/2020 9:49 AM

74 البد من صناعة النش 6/18/2020 9:44 AM

75 نتمنى المساعدة من دولتنا والدول االخرى 6/18/2020 9:37 AM

76 تخفيض تكاليف المعرض الى 75% مع تخفيض كلفة الطيران واالقامات لمن هم اعضاء في اتحاد

الناشرين في بلدهم او تحاد الناشرين العرب
6/18/2020 8:45 AM

77 نعم ، تخفيف اشتراكات الضمان االجتماعي ، فترة سماح عن الضرائب المتراكمة علينا، مساعدة الناشر
في شراء منه ولو 50 الي 100 نسخة من انتاجه

6/18/2020 7:40 AM

78 تخفيض نسبة المشاركه بالمعارض الجتياز االزمه السابقة تخفيض اسعار الطباعه في المطابع عمل منصه

اليكترونيه للجميه دور النشر داخل الدوله
6/18/2020 6:28 AM

79 اقتناء الكتب الموجودة بالمخازن 6/18/2020 12:03 AM

80 نعم هناك ولكن من وجهة نظري هناك بعض الدول لم ولن تستطيع تقديم شيء 6/17/2020 11:34 PM

81 نعم يمكن للدولة تقديم مساعدات نقدية لمساعدة الناشرين في تجاوز االزمة 6/17/2020 10:59 PM

82 نعم 6/17/2020 10:47 PM

83 كوبونات شراء توزع للمواطنين مباشرة ليختاروا كتبهم بأنفسهم من الناشرين أو المكتبات 6/17/2020 10:28 PM

84 الدولة عندنا تمنحك كالما فقط. و بالتالي ال يرجى منها خير . على الناشرين االعتماد على النفس فقط 6/17/2020 8:36 PM

85 طبعا, اقلها اعفاء الناشر من الضرائب لهذا العام وما عليه من التزامات مالية للدولة, وهذا اقل ما يمكن,
ناهيك عن ان الدولة ينبغي ان تقوم بالشراء من الناشرين ودعم المكتبات المدرسية وتاسيس مكتبات
رقمية بالشراء من الناشرين

6/17/2020 8:11 PM

86 ممكن 6/17/2020 7:38 PM

87 أكيد تستطيع الدولة فعل شيء. مثال تأمين الورق بأسعار مخفضة حيث أصبحت محصورة بعدد قليل من
األشخاص. مساعدات للمطابع التي بدورها يمكن أن تستمر أكثر وعندها يستمر قطاعنا

6/17/2020 7:31 PM

88 دعم الجهات الحكومية للناشر عن طريق شراء إصدارته مساهمة الجهات الحكومية بتخفيض سعر الورق
للناشر

6/17/2020 7:29 PM
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89 نعم 6/17/2020 7:05 PM

90 دعم الكتاب 6/17/2020 6:54 PM

91 اكيد قروض بفائده بسيطه 6/17/2020 5:57 PM

92 .رفع ميزانيات اقتناء الكتب لدى الجهات العمومية 6/17/2020 4:22 PM

93 بالتأكيد 6/17/2020 4:21 PM

94 نعم 6/17/2020 3:50 PM

95 لو أرادت فهناك العشرات من الحلول 6/17/2020 2:53 PM

96 طبعا يوجد ومنها التوجه لدعم المؤسسات والمكتبات بالشراء وتخفيض الضرائب والجمارك على الورق
والكتاب وتخصيص صندوق لدعم مهنة النشر في كل بلد

6/17/2020 2:46 PM

97 دعم قطاع النشر،والقدرة الشرائية لدى القراء، اختيار كتب متنوعة لتنمية وتشجيع القراء الصغار والكبار
من خالل شراء كتب من الناشر وتوزيعا على النوادي االجتماعية والمكتبات العامة بهدف الخدمة
المجتمعية

6/17/2020 2:35 PM

98 يمكن للدولة شراء الكتب من عندنا و توزيعها مجانا على المواطنين في الحجر الصحى لفرضهم علي
البقاء في بيوتهم لمنع تفشى الفايروس

6/17/2020 12:44 PM

99 طبعااااااا 6/17/2020 12:33 PM

100 دعم الناشر 6/17/2020 12:19 PM

101 الدعم السريع من أجل انتشال القطاع 6/17/2020 11:46 AM

102 مساعدة المنصّات اإللكترونية 6/17/2020 11:01 AM

103 زيادة الدعم المالى لمهنة النشر وخفض الجمترك على مستلزمات الطباعه 6/17/2020 10:58 AM

104 The country gave all possible efforts to help our sector 6/17/2020 10:35 AM

105 دعم مباشر من خالل شراء كتب 6/17/2020 10:08 AM

106 إعفاء الناشرين من ضرائب ورسوم متوجبة - تنظيم معارض محلية معفاة من الرسوم ومدعومة - العمل
على تسريع اقتناء الكتب التي صدرت خالل األزمة لصالح الجامعات والمؤسسات الحكومية - وضع
ميزانيات أكبر لشراء الكتب والمنشورات

6/17/2020 10:05 AM

107 ...ان تكون شريكة له من البداية إلى النهاية...ويكون لها حصة في اإلنتاج....او بعض إنتاجه 6/17/2020 9:24 AM

108 ألننا في لبنان، وبسبب هذه األزمة الشديدة!!! بماذا يمكن أن نطالب الدولة؟ 6/17/2020 8:14 AM

109 شراء الكتب للمدارس والمكتبات المجتمعية . دعم الناشر الذي تصل اعارات كتبه الى ارقام عالية من
الجمهور القراء

6/17/2020 8:02 AM

110 نعم، الشراءات 6/17/2020 3:34 AM

111 اعفاء الضريبي وتقبم خدمة التوصيل 6/17/2020 2:43 AM

112 تقديم دعم مادي مباشر لدور النشر 6/17/2020 1:15 AM

113 الدعم المادي 6/17/2020 1:12 AM

114 شراء المنشورات و النتاج من الناشرين 6/17/2020 1:07 AM

115 شراء نسختان من كل عنوان كتاب من قبل كل مكتبة من مكتبات وزارات الدولة ومؤسساتها ومن قبل
المكتبات العامة والمكتبات الدولية

6/17/2020 12:12 AM

116 توفير الدعم الحكومي للناشرين 6/17/2020 12:11 AM

117 .يمكن دعم الناشرين اسوة بغييرهم من الحرفيين والصناعيين 6/16/2020 11:37 PM

118 اعتبار النشر قطاعات متضرري ودعم قدرته على تسديد التزاماته وتوفير السيولة الالزمة لمجابهة
األزمة...باالقتناء ومجانية الحضور في المعارض القادمة..وخاصة بسن قوانين تحدد سياسة فاعلة لدعم
الكتاب وحماية حقوق المؤلف بصرامة

6/16/2020 11:21 PM

119 منحة مالية لتغطية مصاريف شهرية 6/16/2020 11:20 PM

120 ال 6/16/2020 10:58 PM
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121 حتما دعم هذه الصناعة بكل الوسائل 6/16/2020 10:46 PM

122 توفير مجمع ثقافي يضم دور النشر والمكتبات بحسب المدن يكون سعر االيجار فيه رمزيا لتقليل حجم
الخسائر وتشجيع العمل واستمراريته

6/16/2020 10:46 PM

123 الدعم 6/16/2020 10:40 PM

124 نعم، مثال رفع الضريبة واجور الكهرباء علی المكتبات و اقامة معارض خاصة بدعم حكومي 6/16/2020 10:24 PM

125 ينبغي علي الدولة والجهات المعنية تقديم برامج و منح و مبادرات للناشرين لعبور تلك الفترة 6/16/2020 10:12 PM

126 تقديم الدعم والتخفيض من الضرائب على استيراد الورق 6/16/2020 9:54 PM

127 أستثناء دور النشر والمكتبات من قرارات الحظر الكلي مع االلتزام بشروط السالمة والتباعد االجتماعي
منح قروض ميسرة وبفوائد قليلة لتعويض جزء من خسائر الدور والمكتبات التي تدفع إيجارات عن مقارها

6/16/2020 9:52 PM

128 الناشر يحتاج الى دعم مادي لالستمرارية 6/16/2020 9:42 PM

129 علی الدولة دعم المؤسسات النشطة 6/16/2020 9:12 PM

130 ً تشجيع الناشر ودعم الناشر مادياً ومعنويا 6/16/2020 8:56 PM

131 .يمكن للحكومات ان تقدم قروض وتسهيالت مالية تساعد الناشر على الديمومة 6/16/2020 8:52 PM

132 نعم تقديم قروض ميسرة 6/16/2020 8:45 PM

133 مطلوب من الدولة دعم القطاع بالشراء وتزويد مكتبات جامعات القطر 6/16/2020 8:44 PM

134 دعم الناشرين بشراء بعض المطبوعات وتخفيف الكمارك على الكتب 6/16/2020 8:39 PM

135 اول نقطة اعفاء الناشر من كل الضرائب والرسوم 6/16/2020 8:32 PM

136 قروض ميسرة 6/16/2020 7:53 PM

137 دعم الناشر عن طريق شراء منشوراته لتجهيز الخزانات 6/16/2020 7:25 PM

138 نعم 6/16/2020 6:12 PM

139 المساندة المادية في دعم الناشر خالل الفترات القادمة 6/16/2020 5:06 PM

140 الدعم المادي والقروض الميسر اهتمام وزاره الثقافه بدعم الناشرين باألنشطة الثقافيه التفكير في
تخفيض إيجارات مصرف الناشرين من أقامه وطيران وخالفه

6/16/2020 4:37 PM

141 ١- دعم الناشرين عن طريق شراء الكتب للمكتبات المدرسية والعامة ٢- تغليظ العقوبات على الكتب
المقلدة والمقرصنة والمتعاملين فيها ٣- تسهيالت بنكية لالقتراض لعبور األزمة

6/16/2020 3:55 PM

142 ARAMEX تسهيل انسياب الكتب في العالم العربي التحاور مع شركات التوصيل العالمية وخصوصا شركة
بحيث تعطى اسعار خاصة لتوصيل الكتب الى جميع انحاء الدول العربية باسعار رمزية وهذا يعتبر بالنسبة

للشركة عالقات عامة وتحسين صورة الشركة باهتمامها بالثقافة والكتاب على الدولة محاربة نشاط
التزوير وخصوصا في جمهورية مصر العربية وانا اعتبر هذة المشكلة من اهم المشكالت التي يمر بها
الناشر العربي

6/16/2020 3:51 PM

143 حسم على المعارض واعطاء قروض بال فوائد لمدة معينة 6/16/2020 3:25 PM

144 باالظافة الى الدعم. ازمة كورونا عرت واقعنا العربي واكتشفنا اننا نواجه الوباء والجهل. يجب اعادة
االعتبار للثقافة وللكتاب بوصفهما مجخال اساسيا للتنمية والتحديث ودعاءم اساسية لمواجهة اية مخاطر
صحية مستقبال

6/16/2020 2:46 PM

145 إدراج النشر فى المبادرات الصناعية 6/16/2020 2:31 PM

146 نهم الدعم وليس الدعم المادى وانما بالشراء للجهات الرسمية والجامعات وكذلك عمل حمله توعية
الهمية القراءة وحث الناس على اخمية الشراء

6/16/2020 2:25 PM

147 هناك مقترح دعم قطاع النشر من قبل وزارة الثقافة المغربية 6/16/2020 1:46 PM

148 .تقديم دعم لإلستثمار، وليس دعما للتسيير 6/16/2020 1:38 PM

149 اعفاءات مالية 6/16/2020 1:37 PM

150 نعم، يمكنها تقديم الدعم المادي ودعم صناعة النشر 6/16/2020 1:36 PM

151 بكل تأكيد 6/16/2020 1:32 PM

152 الزام وزارات الثقافية بشراء نسخ لتزويد المكتبات العامة والمراكز الثقافية 6/16/2020 1:26 PM
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153 الدعم واقتناء الكتب 6/16/2020 1:18 PM

154 الشيء 6/16/2020 1:11 PM

155 البد من دعم الحكومات لصناعة النشر بتقديم منح ال ترد وفقا لعدد إصدارات الدار 6/16/2020 12:55 PM

156 المساعدة بتخفيض نفقات المعارض تدعيم الناشرين خفض الجمارك على الكتب 6/16/2020 12:45 PM

157 بالتأكيد .. البد أن تعمل الدولة على دعم عودة عمل المعارض برؤية جديدة باتخاذ سبل الوقاية والحماية
..الالزمة واقامتها في أماكن معقمة ومكيفة ودعمها اعالميا وصحفيا لتيسير نجاحها

6/16/2020 12:25 PM

158 ..دعم الناشر.. اقتناء عدد من العناوين 6/16/2020 12:24 PM

159 نعم، إقامة معارض مع تخفيض الرسوم بنسبة كبيرة جداً. تخفيض الرسوم والتكاليف على الناشرين دعم
.(عمليات االنتاج (دعم المطابع والورق وصناديق لدعم عملية الترجمة

6/16/2020 12:15 PM

160 نعم قرو ض قليله الفائده 6/16/2020 12:13 PM

161 خطوات عديدة ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ للشراء من كل دار نشر ويتم توزيع الكتب على
المجتمع لتنمية وتطوير الثقافة

6/16/2020 11:54 AM

162 - 6/16/2020 11:54 AM

163 Support paper, reduce taxes, and buy books. 6/16/2020 11:46 AM

164 لن تتحرك الدولة 6/16/2020 11:41 AM

165 نعم، اقتناءها كتب من دور النشر بدون شروط تعجيزية 6/16/2020 11:40 AM

166 ال يوجد 6/16/2020 11:36 AM

167 لالسف في دولتي ال 6/16/2020 11:31 AM

168 تسهيل الشحن والبريد 6/16/2020 11:20 AM

169 اقتناء الكتب من الناشرين المحليين وتنظيم معارض محلية 6/16/2020 11:17 AM

170 الدعم المادّي و المعارض اإلفتراضية و إقبال الهيئات الرسمية على اإلقتناء من الناشرين 6/16/2020 11:15 AM

171 دعم الناشر بتوجيه مؤسسات الدولة بشراء كتب لكل الناشرين المقيدين كال حسب قائمته 6/16/2020 11:07 AM

172 هناك الكثير لوشاءت 6/16/2020 11:03 AM

173 شراء الكتب من دور النشر وتوزعيها على مدارس القطاع الخاص بنسبة 50% 6/16/2020 10:58 AM

174 بالتأكيد ، أقل شيء يمكن تقديمه من طرف الدولة هو االلتزام بشراء كميات من إصدارات كل ناشر
للثالث سنوات األخيرة

6/16/2020 10:50 AM

175 الدعم المادي 6/16/2020 10:48 AM

176 الدولة مشغولة عنا بأمور أخرى و الناشرين ليسوا أولوية للدولة 6/16/2020 10:28 AM

177 الدعًم النادي في تمويل نصف تكاليف االنتاج من الكتب وعمل منصات الكترونية في بيع الكتب الكتروني 6/16/2020 10:26 AM

178 يمكن ان يكون بدعم الورق ومستلزمات الطباعة كما يتم في دعم القطاعات الصناعية والزراعية وان
يعتبر قطاع النشر من القطاعات االنتاجية التي ستدعم في لبنان

6/16/2020 10:25 AM

179 ً طبعاً تحرير أموالنا المحجوزة و تسهيالت لشراء الورق دون ان يكون الدفع نقدا 6/16/2020 10:24 AM

180 ما عنا دولة اصال 6/16/2020 10:04 AM

181 نعم يجب دعم الناشر و اعفائه من الضرائب و الغرامات و كافة الرسوم االخرى 6/16/2020 10:04 AM

182 على الدول اعفاء من رسوم المشاركة في المعارض العربية العضاء اتحاد الناشرين العرب 2- حصر -1
المشاركة في المعارض العربية العضاء اتحاد الناشرين العرب

6/16/2020 10:03 AM

183 دعم مادي مباشر عن طريق توفير السيولة ودعم غير مباشر عن طريق إعفاءات ضريبية وتوفير معارض
دولية بدون إيجار او مصاريف تأشيرة وتخفين في تذاكر الطيران علي الخطوط الوطنية لكل بلد وإعطاء
قروض للناشرين بدون فوائد ومدد سداد طويلة مع توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة

الشباب بالشراء من كل الناشرين بشفافية وبالتساوي من الصغير والكبير

6/16/2020 9:49 AM

184 الأتوقع 6/16/2020 9:42 AM

185 ايجاد منافذ مساعدتهم باإلشتراك بالمعارض 6/16/2020 9:22 AM
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186 إلغاء الضرائب تخفيض الرسوم الحكومية على المنشآت شمل قطاعات النشر بحزم الدعم المخصصة
لدعم القطاع الخاص في الدولة

6/16/2020 9:01 AM

187 تخفيض الضرائب 6/16/2020 8:54 AM

188 نعم إقامة معارض مجانية لدعم القراءة وإنعاش السوق وتأمين قروض من غير فائدة الناشرين الذين تقل
إصدارتها عن 100 إصدار

6/16/2020 8:54 AM

189 الغاء الرسوم والجمارك على كل ما يدخل في صناعة الكتاب. واعطاء فترة سماح واعفاء من الضريبة
المالية

6/16/2020 8:46 AM

190 دعم دور النشر عن طريق شراء كتب بشكل مشجع يساهم في استمراية الدار 6/16/2020 8:44 AM

191 أن تقوم بدعم الناشر عن طريق شراء كميات من الكتب عبر الوزارات المعنية 2- دعم الناشر فيما -1
.يتعلق بأجور الشحن للعمالء في كل مكان. 3- إقامة معارض إفتراضية فاعلة ومثمرة للجميع

6/16/2020 8:00 AM

192 تخفيض او الغاء الضرائب عن عام 2020 دعم دور النشر المتعسرة تجميد فوائد المصارف على

المستدنين

6/16/2020 7:43 AM

193 اكيد الدولة ممكن تساعد الناشرين من خالل تقديم قروض بدون فوائد من اجل تطوير المهنة 6/16/2020 5:46 AM

194 نعم أقلها التخفيف من المصاريف وتذليل كل الصعاب الستمرار دور النشر 6/16/2020 3:50 AM

195 vatنعم، كثير من الطرق، منها دعم شراء الورقوالغاء جميع الرسوم عليه حتى ال 6/16/2020 12:45 AM

196 بالتأكيد يجب على الدولة دعم مجال النشر في بلدها من خالل دفع احور الموظفين في هذا القطاع مثال
شراء اصدارات من دور النشر

6/16/2020 12:22 AM

197 بدعم الناشر من خالل صندوق دعم، ومن خالل محاربه التزوير والقرصنه بسن قوانين حازمه ضد كل من
النها كتب مسروقه ،pdf يصور او يزور او يتعامل مع المواقع االلكترونيه التي تنشر كتب الناشرين، بصوره
ومعتدى عليها

6/16/2020 12:16 AM

198 للدولة الدور االهم 6/16/2020 12:03 AM

199 .لست متأكدة من ذلك 6/15/2020 11:59 PM

200 لكل دولة ظروفها 6/15/2020 11:53 PM

201 ال اتوقع جميع الحكومات في الدول مشغولة وهمها الخروج من هذا الوباء ودعم القطاع الصحي على
حساب القطاعات االخرى

6/15/2020 11:33 PM

202 نعم 6/15/2020 11:06 PM

203 تقليل اإليجارات ودعم مادي ولو محدود عن طريق قروض ميسرة 6/15/2020 10:56 PM

204 دعمنا بي ٣٠٠ ألف حتى نستمر ونحن نبتسم 6/15/2020 10:41 PM

205 يمكن الدعم المادي للدار عن طريق اقتناء كتب 6/15/2020 10:00 PM

206 دعم صناعة النشر من خالل حزمة مساعدات تقدم للناشرين سواء شراء للمؤسسات او تسهيالت
أئتمانية للورق والطباعة

6/15/2020 9:59 PM

207 دعم الناشر العربي على اعتبار المشاركين في المعارض يتم دعمهم و ذلك لسبب ان الناشر الذي
%يشارك بالمعارض تكون نسبة اعتماده على المعارض 90

6/15/2020 9:51 PM

208 الدعم المادي 6/15/2020 9:50 PM

209 الدولة اللبنانية يمكنها تقديم اي تخفيضات ضريبية و تخفيض للرسوم 6/15/2020 9:44 PM

210 دعم دور النشر بقروض او منحة سنوية تعتبر دعم للثقافة 6/15/2020 9:43 PM

211 مساعدات مالية 6/15/2020 9:40 PM

212 الشراء والدعم 6/15/2020 9:39 PM

213 دعم مادي وشراء مباشر 6/15/2020 9:30 PM

214 الدعم المادي والمعنوي ...وتخفيض الرسوم 6/15/2020 9:28 PM

215 نعم 6/15/2020 9:27 PM

216 طبعا 6/15/2020 9:27 PM

217 نعم دعم الشراء للمكتبات العامه و مكتبات النوادي و المدارس و عمل نظام اعاره مجانيه للقراء الذين 6/15/2020 9:23 PM
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ام بعد لديهم الفائض المادي لشراء الكتب

218 الدولة هي االساس 6/15/2020 9:20 PM

219 اكيد 6/15/2020 9:16 PM

220 اكيد الدولة االساس 6/15/2020 9:15 PM

221 دعم مادي بشراء للمكتبات العامة 6/15/2020 9:07 PM

222 حث الجهات مثل وزارة التربية وااتعليم ووزارة الثقافة على شراء الكتب من الناشرين توفير دعم مادي

للناشرين توفير قروض حسنة للناشرين
6/15/2020 9:06 PM

223 دعم الجهات المعنية للشراء من الناشرين للمنع افالسهم 6/15/2020 9:04 PM

224 تقديم الدعم عن طريق أوامر شراء من دور النشر لتزويد المكتبات المدرسية وتكون عادلة 6/15/2020 8:59 PM

225 يجب عا كل دولة عربية ان تخصص ميزانية شراء كتب من كل دار نشر بمعدل ٣٠ نسخ مثال من كل اصدار

جديد لعامي 2020-2019
6/15/2020 8:57 PM

226 لم تجري العادة أن تقوم دولتنا العتيدة بمساعدتنا سابقًا بأي شكل من األشكال 6/15/2020 8:56 PM

227 الغاء جميع الضرائب والمدفوعات الثابته الرسميه 6/15/2020 8:55 PM

228 نعم يجب ان يكون هناك دعم من الدولة للناشر لالستمرار 6/15/2020 8:54 PM

229 شراء اصداراتنا 6/15/2020 8:54 PM

230 ال 6/15/2020 8:49 PM

231 دعم استمرارية المشاريع بتمويل بدون فائدةرة وايضاً شراء المؤسسات الحكومية للكتب 6/15/2020 8:48 PM

232 نعم 6/15/2020 8:46 PM

233 لكل دولة طروف خاصة ولكل بلد دور لنقابتها اذا كانت فاعلة بدعم الناشر من عدمها والعمل على تزويد
للمدارس بالقصص والكتب المساعدة تربويا من خالل دور النشر وبشكل عادلد

6/15/2020 8:44 PM

234 بالتأكيد في شراء مباشر للناشرين االعضاء باالتحاد للمكتبات العامة والجامعات والمؤسسات والمدارس 6/15/2020 8:42 PM

235 دعمه بتخصيص ميزانيات للشراء مباشرة من الناشر 6/15/2020 8:40 PM

236 ال شي 6/15/2020 8:39 PM

237 نعم أكيد أقل شيء مساعدة في تقليل المصاريف الثابتة 6/15/2020 8:36 PM

238 الدعم المادي القوي الن صناعة النشر ال تقل أهمية عن أي صناعة أخري تدعمها الدولة 6/15/2020 8:33 PM

239 الدعم المادي 6/15/2020 8:33 PM

240 نعم 6/15/2020 8:29 PM

241 دعم الناشر في الوقت الحالي 6/15/2020 8:28 PM

242 الكثير من الخطوات: الغاء الضرائب دعم الناشر مادياً الضمان االجتماعي لرب العمل ..... الخ 6/15/2020 8:26 PM

243 اعفاء ضريبي ودعم شراء الورق 6/15/2020 8:24 PM

244 نعم، تيسير القروض 6/15/2020 8:21 PM

245 معظم الحكومات ال تهتم لوضعنا 6/15/2020 8:21 PM
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Q25 من وجهة نظرك ما هي أفضل الحلول لمواجهة هذه األزمة؟
Answered: 222 Skipped: 71
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# RESPONSES DATE

1 وضع الية محددة لعمل الناشر مع المكتبات بمعنى وجود نسب خصم ثابتة وطرق سداد ايضا ثابتة ،
بالنسبة لالتحادات االهلية نتمنى عمل لجان لتصنيف الناشرين ان لم تكن موجودة بالفعل الن ناشر
االكاديمي تختلف اهدافة ومتطلباته عن ناشر االدب والفكر

6/22/2020 9:58 AM

2 تكاتف جهود الجميع 6/22/2020 8:21 AM

3 التقليص من عدد دور النشر 6/22/2020 7:53 AM

4 الدعم الحكومي ومن خالل وزارة الثقافة واالعالم بالشراء وتخفيف االعباء علي الناشرين استحداث
وسائل جديدة في التسويق من خالل المواقع والتطبيقات

6/21/2020 11:15 PM

5 الدعم الحكومي وقيام وزارات الثقافة العرب بوضع هذه الحلول 6/21/2020 8:19 PM

6 انشاء معرض مجانيه للناشر ممكن ان تستوفي نسبه معينه من مبيعات الدار خالل المعارض بشكل ال
يشكل عبئ اضافي على الناشر

6/21/2020 4:38 PM

7 اوال مساعدة الدولة لدور النشر بالشراء بمبلغ مناسب لتعويض جزء من الخسائر ثانيا اعادة النظر فى
تنظيم المعارض العربية من حيث االيجارات ومصروفات الشحن ثالثا عند عودة المعارض العربية مرة
اخرى يجب على كل ادارة معرض مساهمة ومساعدة دور النشر فى استمرار مهنة النشر التى تواجه
العديد والكثير من المشكالت

6/21/2020 2:41 PM

8 دعم الدوله لناشر وعمل دعاية للقراءة 6/21/2020 1:52 PM

9 العودة للحياة بشكل طبيعي مع اخذ إجراءات الوقاية بشكل كبير واستخدام األدوات التكنولوجية والمتطور
في تعقيم األماكن العامة

6/21/2020 12:01 PM

10 إنشاء شركات توزيع 6/21/2020 11:53 AM

11 خفض التكاليف وتقنين النفقات واالنتقال للعمل اإللكتروني 6/21/2020 11:52 AM

12 التأقلم معها 6/21/2020 11:29 AM

13 تشغيل األعمال مع اتخاذ اإلجراءات 6/21/2020 11:26 AM

14 االهتمام بالجانب اإللكتروني في بيع الكتب الورقية أو اإللكترونية تحديث اللوجستيات الخاصة بعمليات
البيع و الشحن سواء في المعارض أو في البيع الفردي للجمهور

6/21/2020 11:05 AM

15 اذا لم يكن دعم من وزارات الدوله فسوف تغلق كثير من دور النشر وكذلك بالنسبه للمعارض اذا لم تكن
مجانيه على االقل في السنه القادمه فان االمورقد تصل الى درجه ال تحمد عقباها فوضع الكتاب تحت
الصفر وفي خطر

6/20/2020 3:35 PM

16 تحريض وزارتي الثقافة واالعالم على بعث برامج خاصة للتعريف بالكتاب والترغيب على المطالعة 6/20/2020 3:27 PM

17 Stay safe 6/20/2020 2:51 PM

18 زيادة عدد المعارض تدخل الدول لدعم الكتاب وتوفيره للقارئ وضع استراتيجيات حقيقية لتشيع األفراد
.على القراءة

6/20/2020 12:40 PM

19 االستغناء عن أي عمالة زائدة تقليل النفقات إيجاد طرق بديلة للتسويق التقليدي اهم شئ ايجاد وانشاء
شركات شحن داخل القطر المصري

6/20/2020 8:46 AM

20 ضرورة العودة للعمل ومساعدة الحكومة للناشر 6/20/2020 2:07 AM

21 . 6/19/2020 9:11 PM

22 لحين إيجاد لقاح نرى ان دعم دور النشر امر ضروري 6/19/2020 6:44 PM

23 الدعم المالي 6/19/2020 4:44 PM

24 التكيف معها وايجاد الحلول المناسبة 6/19/2020 1:58 PM

25 البيع االلكتروني 6/19/2020 1:26 PM

26 المشكلة عامة والبد ان تطرح الحلول من الدولة وال يطلب الحل من اشخاص لوجود عوامل قد تعيق
حلول االفراد لذلك البد لوجود حلول عامة تتفق وسياسة الدولة في التنفيذ

6/19/2020 1:07 PM

27 التأقلم مع الوضع الراهن وإيجاد حلول لكي تبقى مهنة النشر وتزدهر 6/19/2020 12:51 PM

28 عمل اتفاقيات مع شركات الشحن الدخلي والدولي باسعار منخفضة لتشجيع القراء علي شراء الكتب
بدون تكلفة زائده عليهم " تكلفة الشحن المرتفعه" بهذه الطريقة تكون محاولة لمواجهة االزمة في ظل
توقف المعارض الخارجية كلها وانه ليس هناك موعد لعودتها

6/19/2020 11:54 AM
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29 سؤال صعب اإلجابة 6/19/2020 11:34 AM

30 زيادة التفاعل مع القراء عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وشرح أهمية الكتب والقراءة والتشجيع عليها
لكي يندفع عشاق القراءة في أقرب مناسبة تفتح فيها المعارض مجددا وينعكس ذلك على نجاح المعارض

6/19/2020 9:40 AM

31 التضامن 6/19/2020 9:19 AM

32 على وزرات الثقافة اللبنانية والعربية بالقيام بمساعدة دور النشر العربية على تخطي هذه االزمة، والعمل
.على تأمين أسواق جديدة للكتاب الورقي

6/19/2020 9:16 AM

33 الدعم المادي و المعنوي من جمعيات و نقابات الناشرين و اإلعفاء من رسوم الترخيص لعام 2020 السعي
إلقامة المعارض للمرحلة القادمة مع األخذ باالعتبار اإلجراءات االحترازية

6/19/2020 9:05 AM

34 العوده الى العمل فورا تدريجيا أخذني باالعتبار احتياطات السالمه والوقاية من انتشار الوباء 6/19/2020 8:23 AM

35 ان تساعد وزارة الثقافة في بيع كتب الناشرين من خالل منفاذها المختلفة 6/19/2020 6:25 AM

36 اتاحة االشتراك المجاني للناشرين المصريين بمعرض القاهرة الدورة المقبلة_ ان يشترك االتحاد
بمساحات عرض اكبر في المعارض العربية ويتكفل بعرض اصدارات الناشرين المصريين مقابل مادي
رمزي_ ويتم االتفاق بين االتحادات العربية كافة على خفض نسبة االشتراك 50% على األقل فيما بينهم
لكافة الناشرين العرب واتاحة الفرصة لدار النشر بعرض اصدارت دور أخرى (السماح بأكثر من توكيل) _
أن يدعم االتحاد الناشرين أعضاؤه بمبلغ مالي ثابت لكافة الدور على حد السواء ليعينهم على انتاج
.الموسم المقبل

6/19/2020 3:40 AM

37 التقليل من الصاريف زياده البيع من منصات العمل على التسيويق 6/19/2020 1:32 AM

38 االتحاد يقوم بمساعدة الناشرين في إيجاد وكالء خارج مصر ، ويكون وسيط ويأخذ نسبة من التعامل ولتكن
واحد في المائة أو 2 ، وبذلك يستطيع دعم الدور من خالل الوساطة وتوفير عمالء خارج مصر عندهم
القدرة المادية على الشراء

6/19/2020 1:07 AM

39 التوجه الى المبيعات والنشر اللكتروني ومطالبة الحكومات بتخفيف الضرائب وسداد مستحقات الناشرين 6/19/2020 12:49 AM

40 انتاج لقاح يخلصنا من الورطة دي�� معارض أون الين التوسع في التحول الرقمي 6/19/2020 12:29 AM

41 N/A 6/19/2020 12:15 AM

42 ال اعرف 6/18/2020 11:56 PM

43 التوسع فى اإلفتراضية 6/18/2020 11:48 PM

44 التحرك بصورة سريعه من المسئولين عن مهنه النشر لمحاوله الحفاظ علي هذا القطاع الكبير والهام جدا 6/18/2020 11:32 PM

45 ال اعرف 6/18/2020 11:32 PM

46 المعارض االفتراضية ومساعدة الجهات المعنية مثل التربية والتعليم ووزارة الشباب والثقافة 6/18/2020 11:31 PM

47 مساندة من الدولة العضاء الناشرين المصريين فى هذه االزمة التى ال مخرج لها اال بالدعم المادي 6/18/2020 11:31 PM

48 دعم الدوله المباشر 6/18/2020 11:02 PM

49 السكون التام 6/18/2020 10:58 PM

50 إعفاء دور النشر من اشتراكات المعارض الدولية, المساعدة في تقليل كلفة الشحن إلى الخارج, تشجيع
.الدول للمؤسسات التي تعنى بشراء الكتب برفع الميزانية المخصصة لذلك

6/18/2020 10:56 PM

51 زيادة عدد المعارض للوصول الكبر عدد من الناس 6/18/2020 9:16 PM

52 ان تكون المعارض القادمة بدون اجار او بشيء رمزي 6/18/2020 8:54 PM

53 تم ذكرها سابقاً باالقتراحات وابرزها التحول الذكي ومنصة الكترونية موحده لعرض الكتب واقتراح ايضاً ان
يتم تنفيذ جلسة عصف ذهني على برنامج مايكروسفت تيم او زووم يتم فيها مشاركة كافة الناشرين وحصر
اقتراحاتهم ومشاكلهم واستشراف المستقبل لصناعة النشروتحويلها لخطط عمل تحسينيه مستقبليه

6/18/2020 8:24 PM

54 تخفيض التكاليف على الناشر لتخفيض أسعار الكتب وتفعيل توصيل وشحن الكتاب للقارء بأسعار رمزية

ً جدا

6/18/2020 8:21 PM

55 تشجيع المواطنين علي القراءة بعمل دعايا توعية وتشجيع 6/18/2020 7:29 PM

56 نشر ثقافة القرإة 6/18/2020 6:47 PM

57 انشاء صندوق تمويل المشروعات لدعم الناشرين وتوجيه الجهات الحكومية لدعم الناشر والشراء
التشجيعي للمنتج المتميز

6/18/2020 5:05 PM
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58 ال بد ان يكون التحاد الناشرين العرب دور مهم في ايجاد ووضع الحلول الجذرية لمواجهة االزمات البيئية
والوبائية ومنها تفعيل المعارض العربية بشكل افضل واالتصال المباشر مع الدول لدعم مهنية النشر في
الوطن العربي

6/18/2020 3:12 PM

59 تعاون الدولة في إلغاء الضرائب وفواتير الكهرباء والشراء المباشر من الوزارات المعنية (الثقافة -
الشباب والرياضة- الترية والتعليم - التعليم العالي - البحث العلمي-البترول- وكل وزارة ممكن تبيع هذه
( الكتب لمنتسبيها بالتقسيط المريح على 6 أشهر

6/18/2020 3:08 PM

60 تعاون الدولة في إلغاء الضرائب وفواتير الكهرباء والشراء المباشر من الوزارات المعنية (الثقافة -
الشباب والرياضة- الترية والتعليم - التعليم العالي - البحث العلمي-البترول- وكل وزارة ممكن تبيع هذه
( الكتب لمنتسبيها بالتقسيط المريح على 6 أشهر

6/18/2020 2:40 PM

61 تنسيق بين دور النشر عبر مساهمة الجميع بما يستطيع، تحقيق دمج وتعاون بينهم، اعطاء حسومات اكبر
.ومحافظة على سعر ثابت

6/18/2020 1:51 PM

62 توزيع الكتب بالمجان وإبرام تعاقدات دعائية واعالنات تغطي تكاليف الكتب 6/18/2020 12:14 PM

63 التعايش مع المرض بأخذ جميع االحتياطات واالحترازات 6/18/2020 11:36 AM

64 تسهيل اإلجراءات 6/18/2020 10:48 AM

65 كل المقترحات السابق ذكرها مع ’ اضافة االستعداد للمعارض القادمة ان شاء الله ومنح كل الناشرين
الفرصة كاملة للمشاركة فى المعارض المتاحة وهذه مسؤلية اتحادات وت وعدم تحمل مصاريف للمعارض
لمدة موسم كامل الناشرين واقل مايمكن تعويض الناشر به المساهمة فى الغاء الرسوم على الناشرين

6/18/2020 10:01 AM

66 تقليل عدد االصدارات واالعتماد على النشر االلكتروني بشكل اوسع 6/18/2020 9:55 AM

67 إذا التزم كل شخص بمعايير الوقاية للسالمة الذاتية سيكون الجميع بخير وتتلخص في ارتداء العوازل من
كمامات وغيرها وعدم التالمس وارتداء جلفزات او جوانتيات واستخدام المواد المعقمة وترك مسافة
مناسبة بين كل شخص واآلخر

6/18/2020 9:52 AM

68 يجب دعم الدوله لمجال النشر و الطباعه بشكل فعال و مباشر 6/18/2020 9:49 AM

69 شراء وزارة التربية والتعليم و هيئة قصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة من الناشرين بمبلغ موحد لكل
الناشرين

6/18/2020 9:44 AM

70 الدعم المادي والمعنوي للناشرين عامة الناشر اللبناني خاصة 6/18/2020 9:37 AM

71 التوجخ لللبيع االلكتروني 2- وقوف الدول مع الناشر بتخفيض اجنحة المعارض وتكاليف السفر -1 6/18/2020 8:45 AM

72 الوصول المباشر للقراء 6/18/2020 7:40 AM

73 عرض الكتب بشكل ورقي على االنترنت تقوم الؤسسلت المختصه بنتسهيالت في تداول بيع الكتب من

خالل المنصه تسهيل االشتراك في منصات اليكترونيه جديدة مثل امازون
6/18/2020 6:28 AM

74 التضامن والعمل على تخفيض المصاريف 6/18/2020 12:03 AM

75 التضامن بين الناشرين لعمل شركة نشر إلكترونية محلية. واالن طالق من خاللها 6/17/2020 11:34 PM

76 ان تقوم الدول بمساعدة الناشرين في تحمل تبعات االزمة 6/17/2020 10:59 PM

77 تغيير اسلوب النشر 6/17/2020 10:47 PM

78 ال نعلم 6/17/2020 10:28 PM

79 المشاركة في المعارض العربية مع االنتباه 6/17/2020 8:36 PM

80 تغعيل نوادي القراءة على مواقع التواصل االجتماعي 2-تفعيل البيع االلكتروني مع خدمة التوصيل -1
بالتعاون مع الشركات المحلية 3-التعاون مع شركات التوزيع (لغير الكتب) وقد حققت معظم الشركات
نجاحا ملموسا, بما أننا ال نستطيع انشاء شركة توزيع فلنتعاون مع شركات التوزيع للمواد االخرى, لديهم
.كوادر جاهزة

6/17/2020 8:11 PM

81 فتح مجاالت وتواصل مع الخارج تخفيض قيمة ايجار قاعات المعارض. خلق معارض محلية مدروسة أكثر 6/17/2020 7:31 PM

82 العمل على النشر اإللكترونى جمباً الى جنب مع النشر الورقى 6/17/2020 7:05 PM

83 دعم دور النشر من قبل وزارة الثقافة 6/17/2020 6:54 PM

84 البيع االلكتروني 6/17/2020 5:57 PM

85 .فع مكانة الكتاب في سلم أولويات المواطن والدولة 6/17/2020 4:22 PM

86 اعادة تفعيل المعارض التقليدية وعروض فنادق وطيران خاصة بالناشرين 6/17/2020 4:21 PM
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87 . االعتماد على الله 6/17/2020 3:50 PM

88 الشحن ثم الشحن.. منصات للكتاب اإللكتروني واسعة االنتشار تتمتع بالثقة ويمكن محاسبتها الطبع عند
الطلب

6/17/2020 2:53 PM

89 التعاون بين الجهات المسؤولة واالتحادات المحلية ومن ثم التعاون بينها وبين اتحاد الناشرين العرب 6/17/2020 2:46 PM

90 األزمة ال شك ان تأثيرها اقتصادي كبير على القطاعات وقطاع النشر ال يسعه ان ينهض اال بدعم
الحكومات والهيئات الوطنية والثقافية

6/17/2020 2:35 PM

91 البقاء في البيوت قدر االمكان 6/17/2020 12:44 PM

92 الدعم ثم الدعم ثم الدعم 6/17/2020 12:33 PM

93 دعم الناشر وتغثير اليه العمل كاملة 6/17/2020 12:19 PM

94 التعاون من أجل إنقاذ الكتاب 6/17/2020 11:46 AM

95 اإلعالنات على السوشيل ميديا، لمساعدة دخول أكبر عدد ممكن من القّراء على المنصّات اإللكترونية 6/17/2020 11:01 AM

96 ايجاد طرق جديدة لتسويق الكتاب الورقى وااللكترونىوالعمل على ايجاد اسولق جديده 6/17/2020 10:58 AM

97 التوجه بشكل مدروس نحو النشر اإللكتروني والصوتي وترشيد النشر الورقي والعمل على الترويج
لإلصدارات عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل فعّال. باإلضافة لضرورة تدخل الدولة لدعم الناشرين
.مادياً لضمان استمرار قدرتهم على العمل

6/17/2020 10:05 AM

98 .تحسين االقتصاد العام...وهذا يستدعي تظافر الجهود العامة والخاصة...يطول الشرح 6/17/2020 9:24 AM

99 الدعوة إلى مناعة القطيع، وفتح األسواق،فال يمكن أن تستمر الحياة هكذا، ولن نرى سوى ما كتب الله -1
لنا 2-العمل بثقل على وقف القرصنة والتزوير، فأرقام البيع االلكتروني ترتفع في العالم، بينما عندنا ال
تتأثربسبب القرصنة 3- على الرغم من صعوبة وضع لبنان، لكن يجب مطالبة الدول العربية بدعم هذا

القطاع الذي يستحق الدعم نظرا لتأثيرة في المجتمع عموما. 4- التركيو على محاربة القرصنة...
السرقة... التزوير... الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق... من دون حماية الحقوق لن ينمو هذا القطاع لن
..يدخله المبدعون وسنبقى نعتاش على الفتات.... القرصنة... القرصنة

6/17/2020 8:14 AM

100 الحكومة عليها دعم الناشرين من خالل شراء كتب 6/17/2020 8:02 AM

101 الوقایه وعدم الخوف ومالحظه االرشادات الصحیه 6/17/2020 1:35 AM

102 الوعي 6/17/2020 1:12 AM

103 الصبر 6/17/2020 1:07 AM

104 فتح المتاجر والمعارض مع اتخاذ التدابير الوقائية والبيع عن طريق االنترنت 6/17/2020 12:12 AM

105 .التكيف مع المرض والوقاية 6/16/2020 11:37 PM

106 المعرض مجانية لمدة سنة ...اجراءات عمومية لتوفير السيولة.. سن قوانين ضامنةالعتماد سياسة للكتاب

والمطالعة

6/16/2020 11:21 PM

107 ال أعرف حقا 6/16/2020 11:20 PM

108 التواصل بين الناشرين ومشاركة التفكير اليجاد وسائل جديدة تناسب الوضع الجديد وال ينبغي االستسالم
بل مضاعفة الجهود اليجاد الحلول المناسبة للمرحلة

6/16/2020 10:49 PM

109 تخفيض المصاريف ومحاولة الصمود 6/16/2020 10:46 PM

110 توفير اماكن في المنزل لخزن الكتب واالعالن عنها عبر صفحة الكترونية تسويقية مع خدمات توصيل
مجانية لتشجيع القراء وادامة التواصل

6/16/2020 10:46 PM

111 دعم الدولة 6/16/2020 10:40 PM

112 االلتزام بالتعليمات الصحية، مع استمرارية البیع بشكل الكتروني 6/16/2020 10:24 PM

113 ان يركز كل ناشر علي سوقه المحلي مدعوما من دولته او اتحاده االتفاق مع شركة شحن بشكل جماعي
لفتح أسواق دولية حيث توقفت المعارض لتقليل قيمة الشحن

6/16/2020 10:12 PM

114 ايجاد طرق بديلة عن المعارض لشراء الكتب من الناشرين 6/16/2020 9:54 PM

115 ١. تنشيط الترويج والبيع للكتب الورقية بخدمة التوصيل عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ٢. االهتمام
بالترويج وبيع الكتاب االلكتروني كمصدر أخر لواردات الدار

6/16/2020 9:52 PM

116 االستمرار والدعاية وايجاد طرق تضمن التباعد االجتماعي 6/16/2020 9:42 PM

أل



اتحاد الناشرين العرب .استبيان رأي عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الناشر العربي

6 / 9

117 التعايش مع الوضع مع األخذ الحذر والحيط وعدم توقف الحياة 6/16/2020 8:56 PM

118 تقديم بروض ميسرة للناشرين 6/16/2020 8:45 PM

119 عدم التوقف عن العمل، ولكن بوتيرة مركزة جدا جدا 6/16/2020 8:44 PM

120 عودة المعارض من توخي االلتزام بالتعليمات الصحية 6/16/2020 8:39 PM

121 تخفيف االعباء، نشر كتب بشكل ذكي، تخفيف االسعار كي يتمكن القارئ من الشراء 6/16/2020 8:32 PM

122 ليست لدينا مقترحات للحلول 6/16/2020 7:53 PM

123 تشكيل خاليا التفكير و التشاور 6/16/2020 7:25 PM

124 البيع االلكتروني 6/16/2020 6:12 PM

125 الدعاء اإلجتهاد في العمل علي اإلنترنت 6/16/2020 5:06 PM

126 الحلول السريعه في إيجابي السؤال السابق انا المستدامة تحتاج إلي اعاده النظر في منظومة التعليم
والبناء الثقافي والمعرفي للشعوب وإيجاد أنشطة وللترويجب للمعرفة بكل صورها والقراء بشكل خاص

6/16/2020 4:37 PM

127 التعاضد والشراكات وتطوير العقلية االستثمارية للناشرين 6/16/2020 3:55 PM

128 النشر والبيع االلكتروني 6/16/2020 3:51 PM

129 االستمرار في العمل وانفتاح الدول والتعايش مع الفيروس واالتكال هلى رب العالمين 6/16/2020 3:25 PM

130 خلق مجتمع قارئ حتى تتطور صناعة الكتاب في الوطن العربي 6/16/2020 2:46 PM

131 العمل على خطة معايشة و تجهيز جميع اماكن التعامل لذلك 6/16/2020 2:31 PM

132 اوال الصبر ثانيا ايجاد حلول غير تقليدية لماكانت عليه من قبل 6/16/2020 2:25 PM

133 يجب على القطاع الوصي دعم الناشرين لتجاوز هذه المحنة 6/16/2020 1:46 PM

134 التكيف مع الوضع، ترشيد المصاريف، عقلنة اختيار اإلصدارات 6/16/2020 1:38 PM

135 تكثيف الجهود مع وزارات التربية في الدول العربية 6/16/2020 1:37 PM

136 االعتماد على البيع في المواقع االفتراضية 6/16/2020 1:36 PM

137 دعم الدولة من خالل تقديم مساعدة مادية الى دور النشر-تخفيض رسوم الشحن الجوي -اعطاء ميزانيات
للمكتبات العامة لشراء الكتب من المكتبات

6/16/2020 1:32 PM

138 الدعم وتخفيف الرسوم واالجراءات واعفاء ضريبي عن فترة االزمو 6/16/2020 1:26 PM

139 وقوف الدولة إلى جانب قطاع الكتاب 6/16/2020 1:18 PM

140 االتجاه نحو الكتاب االلكتروني 6/16/2020 1:11 PM

141 العمل على اندماج بعض الشركات مع بعض وتكوين تحالفات صغيرة ومتوسطة مابين 5 شركات حتى 10
شركات لتقليل التكاليف وتكثيف المجهود وأيضًا العمل على تحليل رغبات القراء ومعرفة احتياجاتهم عن
قرب والعمل على إيجاد اكثر الوسائل كفاءة للوصول إليهم

6/16/2020 12:55 PM

142 مساعدة الدولة لقطاع النشر خفض اسعار االشتراك فى المعارض 6/16/2020 12:45 PM

143 دعم منصات البيع االلكتروني ودعم اقامة معارض برؤية جديدة 6/16/2020 12:25 PM

144 اقتناء كتب.. تخفيض اسعار األجنحة بالمعارض.. ربما عروض خاصة للمعارض بالنسبة للفنادق او تذاكر
..الطيران

6/16/2020 12:24 PM

145 تخفيض الضرائب والرسوم على الكتب إقامة معارض الكتاب في الفترة القادمة دون رسوم مشاركة مع

تسهيالت في السفر والشحن دعاية كبيرة لمعارض الكتاب القادمة
6/16/2020 12:15 PM

146 تدخل الدول بالشرا المباشر وقروض ميسره 6/16/2020 12:13 PM

147 الدعم المباشر وغير المباشر 6/16/2020 11:54 AM

148 حظر كامل 6/16/2020 11:41 AM

149 ،ان نجد طرق موازية و جديدة حتى نستطيع أن نكون حاضرين لالزمات األخرى 6/16/2020 11:40 AM

150 . االتجاه نحو الكتاب االلكتروني واقامة المعارض االفتراضية 6/16/2020 11:36 AM

151 ضرورة دعم الجهات المعنية 6/16/2020 11:31 AM
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152 البحث عن بدائل 6/16/2020 11:20 AM

153 تطوير آليات البيع االلكتروني للكتاب الورقي والصوتي 6/16/2020 11:17 AM

154 البيع اإللكتروني و المعارض اإلفتراضية 6/16/2020 11:15 AM

155 تخفيض التكاليف تحويل الكتب الي الكتروني 6/16/2020 11:07 AM

156 السعي لدى الجهات الحكومية المختصة بتأمين قروض بنكية بال فوائد بضمان الوزارات المعنية بالنشر 6/16/2020 11:03 AM

157 االستغناء عن الكتاب الورقي واعتماد التاب االفتراضي 6/16/2020 10:58 AM

158 في الوقت الراهن أعتقد أن على كل ناشر ترشيد المصاريف و عدم المشاركة في جميع المعارض بل
. االقتصار على المعارض الناجحة بالنسبة له

6/16/2020 10:50 AM

159 ال اعرف 6/16/2020 10:48 AM

160 ضبط المصاريف التشغيلية و اإلدارية إلى الحد االدنى 6/16/2020 10:28 AM

161 تحويل بيع الكتب عن طريق جهتين توزيع الكتب على المكتبات وبيعها إلكتروني 6/16/2020 10:26 AM

162 تفتح النقابة حساباً خاصاً باستيراد الورق ويسمح للناشر إيداع شيكاً مصرفياً بالدوالر .يحيا 6/16/2020 10:24 AM

163 ال اعرف 6/16/2020 10:04 AM

164 التعاون بشكل كبير بين الناشرين و مساعدة الدولة للخروج من هذه االزمة 6/16/2020 10:04 AM

165 تضامن اعضاء اتحاد الناشرين العرب فيما بعضهم العمل على محاربة المواقع االلكترونية وصفحات
التواصل االجتماعي التي تقرصن الكتب بشكل عاجل وفوري وخاصة في هذه االزمة لصعوبة ايصال
الكتاب الورقي الى العموم في هذه االزمة

6/16/2020 10:03 AM

166 دعم مادي مباشر للناشر حتي تمر األزمة 6/16/2020 9:49 AM

167 التعامل معها 6/16/2020 9:42 AM

168 دعم الدولة التعاون مابين الناشرين 6/16/2020 9:22 AM

169 عدم االعتماد على نشاط واحد 6/16/2020 8:54 AM

170 دعم المهنة من الدول 6/16/2020 8:54 AM

171 العمل المشترك كإنشاء شركة توزيع لعدد من دور التشر مما يساعد في خفض المصاريف ةتوحيد الجهود
لالستفادة من خبرات الجنيع وعالقاتهم

6/16/2020 8:46 AM

172 دعم شراء الورق وتسديد الفاتورة بالليرة اللبنانية 2 - التواصل مع مسؤولي معارض الدول العربية -1
لتخفيض 50% أو أكثرمن قيمة أجور الجناح

6/16/2020 8:44 AM

173 دعم الناشرين المتضررين من الوزارات الحكومية المعنية بالثقافة بعقود ال تقل عن سنة. 2 - إقامة -1
الفعاليات االفتراضية كالمعارض فيما يصب بالفائدة المرجوة للناشرين المتضررين

6/16/2020 8:00 AM

174 التكاتف مابين الزمالء تحت راية اتحاد الناشرين العرب 6/16/2020 7:43 AM

175 التعاون بين دور النشر والمكاتب من اجل تخفيض اسعار الكتب وبيعها للقراء بشكل مقبول من أجل ادامة
حركة الكتب

6/16/2020 5:46 AM

176 اليوجد حل غير تقديم الدعم في جميع المجاالت 6/16/2020 3:50 AM

177 - 6/16/2020 12:45 AM

178 الحلول كلها مؤقته، وبالنهايه سيخرج عشرات الناشرين من السوق، لعدم قدره الناشرين على مواجهه
االنهيار السريع في هذا القطاع

6/16/2020 12:16 AM

179 التعاون بين الناشرين 6/16/2020 12:03 AM

180 هذه األزمة كشفت عن ضعف منظومة النشر في العالم العربي . الموقف سيء كنت قبل منذ عدة
ليكشف عن هشاشة المنظومة كلها في العالم العربي. الم قف بحاجة لوقفة COVID-19 سنوات وجاءت

جادة وعمل دراسة حادة بل مؤتمر يتم مناقشة المشكالت وبلورة إجراءات تكون واقعية ويمكن تنفيذها
على أرض الواقع .او هي النهاية في أكثر الحاالت تفاؤال. اإليمان ان العمل الثقافي والثقافة ال تقل في
. أهميتها عن اي قطاع آخر والتعليم والعالج واالهتمام الجاد بالمعرفة وتوفيرها بكل الوسائل

6/15/2020 11:59 PM

181 مساعدة كبار الناظرين عن طريق تجميع مبلغ من كبار الناشرين يكون قرض حسن بدون فوائد العضاء
االتحاد يتم سدادة خالل عامين

6/15/2020 11:53 PM
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182 التواصل ما بين الناشرين والتفكير في كيفية تداول منشوراتهم وكانهم في حالة المعارض الفعلية والبحث
على سبل التغلب ع مشاكل الشحن خصوصا ان هذه الفترة قد تكون مبرر لم يزورون الكتب والعمل على
قرصنتها

6/15/2020 11:33 PM

183 العوده الى العمل كما كان سابقا 6/15/2020 11:06 PM

184 التركيز على التوصيل 6/15/2020 10:56 PM

185 ١- دعم جميع الناشرين ٢- وضع في المناطق مواقع يجتمع فيها سوق المكتبات ٣- هناك مكتبات متخصصه
تحتاج دعم ٤- نشر العلم النافع للناس هو المطلب الحقيقي ٥- هناك سوق للجوالت فهل هناك سوق
للمكتبات

6/15/2020 10:41 PM

186 دعم الدولة، تخفيض االيجارات، اإلعفاء من الرسوم، على أن يكون هناك دعم المنصات اإللكترونية التي
تعتبر حاليا الحل الوحيد لبيع الكتاب الورقي

6/15/2020 10:00 PM

187 هذه وضعتنا امام تحد كبير وهو ضرورة التحول للنشر االلكتروني وكذلك البيع اون لين للكتاب الورقي
فيجب علينا جميعا المضي قدما في هذا االمر

6/15/2020 9:59 PM

188 دعم الناشر من خالل الية الشراء وفق برامج يتم اعتمادها كما تحدي القراءة 6/15/2020 9:51 PM

189 الحلول قليلة و لكن يجب ان تكون من قبل الدول العربية 6/15/2020 9:44 PM

190 لالسف ال نعرف في ظل عدم االستقرار االقتصادي الراهن 6/15/2020 9:43 PM

191 اليوجد 6/15/2020 9:39 PM

192 دعم الناشر بشراء كتب 6/15/2020 9:30 PM

193 االستمرار بالعمل 6/15/2020 9:28 PM

194 دعم قطاع النشر 6/15/2020 9:27 PM

195 ال اجابة 6/15/2020 9:27 PM

196 تدخل الدوله النقاذ المهنه المؤلفين 6/15/2020 9:23 PM

197 العدالة والواقعية 6/15/2020 9:20 PM

198 االتجاه اكثر للبيع االلكتروني للكتب الورقية 6/15/2020 9:16 PM

199 دعم الناشر 6/15/2020 9:15 PM

200 دعم الدول 6/15/2020 9:07 PM

201 حث الجهات مثل وزارة التربية وااتعليم ووزارة الثقافة على شراء الكتب من الناشرين توفير دعم مادي

للناشرين توفير قروض حسنة
6/15/2020 9:06 PM

202 دعم الجهات المعنية التعاون بين الناشر فى التوزيع إنشاء شركة كبرى للتوزيع 6/15/2020 9:04 PM

203 حتى اآلن ال حلول الناشرين في صدمة 6/15/2020 8:59 PM

204 تأسيس شركة توزيع تختار من كل دار نشر ١٠ عناوين سنويا في مختلف االختصاصات وتقوم بتسويق كل

على ان On line - Direct Contact هذه الكتب مباشرة للمكتبات العامة والمدارس والجامعات والعائالت
.يخصص كل دار نشر مبلغ ٥٠$ مثال لتغطية نفقات تشغيل هذه الشركة...تدرس التفاصيل الحقا

6/15/2020 8:57 PM

205 الحلول الناجعة مرتبطة بالمستقبل وبالشكل الذي ستستقر عليه األمور. كما ستكون مرتبطة باألنظمة
والقوانين الناشئة. لذا نحن بحاجة لمعطيات نبني عليها خططنا

6/15/2020 8:56 PM

206 ان يدعم هذا القطاع اسوة باي قطاع صناعي اخر 6/15/2020 8:55 PM

207 اعادة النظر في الطريقة التقليدية 6/15/2020 8:54 PM

208 الصبر 6/15/2020 8:54 PM

209 العمل من قبل انحاد الناشرين على ايجاد مؤسسة او شركة توزيع 6/15/2020 8:49 PM

210 التواجد بكثافة على االنترنت واكتشاف وسائل الوصول بالكتاب المختلفة 6/15/2020 8:48 PM

211 التحلي بالصبر 6/15/2020 8:46 PM

212 افضل الحلول الصبر والتكاتف والتشاور والعمل الجماعي بتسديد الديون من شركات التوزيع في الدول
العربية والحكومية التي ال تعاني من مشاكل مادية لدور النشر في البلدان التي تواجه مصاعب اجتماعية
ومهنية

6/15/2020 8:44 PM
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213 السؤال ليس في مكانه. هذا موجه للحكومة 6/15/2020 8:42 PM

214 التعايش معها والتركيز على الحلول اإللكترونية 6/15/2020 8:40 PM

215 ان تنتهي االزمة 6/15/2020 8:39 PM

216 تقليل االسعار والعروض وتقديم خدمات للقراء 6/15/2020 8:36 PM

217 الدعم الحكومي 6/15/2020 8:33 PM

218 بالوقت الراهن اتباع التعليمات والتوجيهات للتصدي لهذه الجائحة 6/15/2020 8:29 PM

219 اعادة النظر في مواقيت المعارض و عدم معارضتها ليتمكن الناشر من استغالل المعارض كاملة 6/15/2020 8:28 PM

220 الصبر 6/15/2020 8:24 PM

221 الدعم الحكومي 6/15/2020 8:21 PM

222 دعم الناشر ضرورة ملحة على الحكومات االسراع بها 6/15/2020 8:21 PM
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