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 الئحة الدور الممنوعة من المشاركة في المعارض 

تنفيذ حتى  جرم تقليد  –2011/ 12/6بتاريخ  2011/ 2لبنان )قرار رقم  - Edito Creps دار اديتو كريبس -1

 المطلوب منه 

حتى تنفيذ   جرم اقتباس(  –2/2016/ 11بتاريخ   2015/ 44المؤلفان احمد الفرج وابراهيم سرور )قرار رقم  -2

 المطلوب منهما 

   2022/ 4/ 11سنوات حتى  5لمدة  (معرض أربيل تزوير–  145/2017سوريا )ملف رقم –دار الزمان  -3

اء على حق المكتبة العصرية بنشر مجموعة  د لإلعت -المغرب  –علي بنزيزون   -دار فضاء الفن والثقافة  -4

 تنفيذ المطلوب منه حتى  .صفوة التفاسير الخاصة بالمطبعة العصرية 

( و )قرار  2018/ 7المغرب، ولبنان )قرار رقم  -هيثم فاضل  –نزار فاضل   –المركز الثقافي العربي  -5

 حتى تنفيذ المطلوب منه(  121/2019( و )قرار 119/2019

  حتى تنفيذ المطلوب منه (2018/ 7هيثم فاضل تابع )قرار رقم  –نزار فاضل  -دار سما  -6

اسقاط عضوية المركز الثقافي العربي  ، ب 2019/ 4/ 10بتاريخ   2019/ 2نة التأديب رقم كما تم إصدار قرار لج -7

 تنفيذ قرارات مجلس إدارة االتحاد.وشطب إسمه من كشوف أعضاء إتحاد الناشرين العرب لحين  

 حتى تنفيذ المطلوب منه  (2019/ 124مصر )قرار  –الدار العالمية للنشر والتوزيع  -8

 حتى تنفيذ المطلوب منه ( 126/2019مصر )قرار  –ع مؤسسة إقرأ للنشر والتوزي  -9

 2019/ 130قرار رقم –دار طوى  -10

 لحين تنفيذ المطلوب  (2020/ 138الكويت )قرار  –  ترجمان مؤسسة -11

 الئحة المصنفات الممنوع دخولها الى المعارض 

  – 1رقم  جميع مصنفات المؤلف الدكتور يحي مراد ال سيما كتاب "عالم الغيب بين الوحي والعقل"  )قرار -1

 (حتى تسوية االمر مع الدكتور العموش جرم اقتباس

مصنف "خماسية الوالء" تأليف السيدين طارق السويدان ومحمد العدلوني الصادر عن دار قرطبة لالنتاج  -2

 ( اقتباس –  22وقرار استئنافي رقم  2013/ 12السعودية )قرار رقم   -الفني 

ويدان ومحمد العدلوني الصادر عن دار قرطبة لالنتاج  مصنف "العمل المؤسسي" تأليف السيدين طارق الس -3

 ( اقتباس –  26وقرار استئنافي رقم   22وقرار استئنافي رقم   12/2013السعودية )قرار رقم  -الفني  

 ( كتاب مقرصن –  23/2014لبنان )قرار رقم  -مصنف "اميرة بابلية" الصادر عن دار الجمل  -4

 ( جرم تقليد  – 2011/ 2لبنان )قرار رقم  -ياء التراث العربي مصنف شرح نهج البالغة الصادر عن دار اح -5

 ( جرم تقليد  –2011/ 2لبنان )قرار رقم  -مصنف شرح نهج البالغة الصادر عن مؤسسة التاريخ العربي  -6

مصنف "صور من حياة الصحابة" للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا الصادر عن مؤسسة الرسالة )قرار  -7

 (وق المؤلفتعدي على حق - 2014/ 33رقم 

  2014/ 34االردن )قرار رقم  –مصنف"االيسوترك" الحمد توفيق حجازي الصادر عن دار كنوز المعرفة  -8

 ( جرم اقتباس –

لبنان )قرار رقم  -ابراهيم سرور  –العراق  -سلسلة مؤلفات االيزوتيريك" للمؤلف احمد الفرج " -9

 (جرم اقتباس – 2015/ 44



 

التعدي على   – 2016/ 48مصر )قرار رقم  –در عن مؤسسة اقرأ مصنف "ايام العرب في الجاهلية" الصا -10

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة( 

مصنف "صالة تشرنوبل" ترجمة د. ثائر زين الدين و د. فريد حاتم الشحف الصادر عن دار طوى للثقافة   -11

 تعدي على حقوق المؤلف وحقوق الغير( –  52/2016لبنان )قرار رقم  –والنشر واالعالم 

(تعدي على 2016/ 61الكويت )قرار رقم  –ف "قبل ان تحب" للناشر دار بصمة للنشر والتوزيع مصن -12

 حقوق المؤلف 

اعتداء على  -2016/ 67االردن)قرار رقم -مصنف "الفريد في الترجمة التحريرية "للناشر دار زهران -13

 حقوق المؤلف( 

لبنان  –العربى للطباعة والنشر  مصنف "النحو العربى لمؤلفه فاضل السامرائى" للناشر مؤسسة التاريخ -14

 ( 5/2018/ 21بتاريخ   73/2018)قرار رقم 

بتاريخ   2018/ 74لبنان )قرار رقم  –مصنف "الزهاوى وديوانه المفقود" للناشر الدار العربية للموسوعات  -15

 إعتداء على حقوق المؤلف(  –2018/ 5/ 23

  75/2018مصر )قرار رقم  –وى مصنف "الجريمة والعقاب" و "األخوة كارامازوف" للناشر دار الرا -16

 إعتداء على حقوق المؤلف(  –2018/ 5/ 27بتاريخ  

بتاريخ   2018/ 76مصر )قرار رقم  –مصنف الخيارات الصعبة لمؤلفته هيالرى كلينتون للناشر دار كنوز  -17

 كونه إصدار غير شرعى وغير قانونى(  2018/ 6/ 11

بتاريخ    2018/ 79دار مسكلياني تونس )قرار رقم –مصنف رواية  "السنة المفقودة"لمؤلفها بيدرو ميرال   -18

 (كونه إصدار غير شرعي وغير قانوني . 2018/ 6/ 20

البحرين) قرار رقم –مصنف رواية إليف شافاك )قواعد العشق االربعون( اصدار المكتبة الوطنية  -19

 ( كونه إصدار غير شرعي وغير قانوني.  28/6/2018بتاريخ  2018/ 81

و صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير مختصر تفسير  روائع البيان ني، مؤلفات محمد علي الصابو  -20

ابن كثير و المواريث مجلد واحد و كتاب النبوة واالنبياء مجلد واحد و الفقه الميسر مجلد في العبادات و  

ر الدار العالمية للنش -الفقه الميسر مجلد في المعامالت و صفحات مشرقة من حياة الرسول مجلد واحد 

 2018/ 17/7بتاريخ  82قرار رقم  والتجليد )حتى االنتهاء من إجراءات التقاضي(

أي كتاب للشيخ محمد علي الصابوني  نشرتها الدار العالمية للنشر والتجليد )حتى االنتهاء من إجراءات  -

 وليس كل االماكن للحق التقاضي(

فى جميع األماكن عدا األماكن الواردة فى  -للنشر مؤلفات الشيخ/ محمد على الصابوني طبعة الدار العالمية  -

 ( 2019/ 124)قرار  عقده فى كل من أندونسيا وماليزيا وبروناوى ودار السالم وسنغافوره وبنجالدش

دوستويفكسي  /والجريمة و العقاب جزئين و الزوج االبدي و االخوة كارامازوف   مذلون مهانونمؤلفات  -21

كونها   –الصادرة عن دار الجمل مصر  8/2018/ 19اريخ بت  84/2018بي قرار ترجمة د.ليلى الدرو

 كتب مقرصنة وغير شرعية.

 .2018/ 86رواية ) حفلة التيس( للكاتب )ماريو بارغاس يوسا( منشورات دار إبداع للنشر  قرار رقم  -22

 ( 2018/ 107مصر )قرار –دار افندينا  -مؤلفات غسان كنفاني  -23

 ( 2018/ 108مصر )قرار –دار الوطن  -مؤلفات غسان كنفاني -24

 ( 2018/ 109مصر )قرار –دار الجمل -مؤلفات غسان كنفاني -25

 ( 2019/ 114)قرار -لبنان–دار التنوير  -كارين جوي فاولر– (رواية )نادي جين اوستين للكتاب  -26



 

-لبنان –فالديمير نابوكوف ( ترجمة المرحوم سهيل ادريس منشورات دار االداب  –رواية )لوليتا للروائي   -27

 ( 2019/ 115)قرار -

( و 2018/ 7)قرار رقم ، المركز الثقافي العربي ترجمات الدكتور/ سامي الدروبي الصادرة عنع  جمي -28

لجنة التأديب المشكلة من قبل مجلس  – 2( و )قرار رقم  2019/ 121( و )قرار 2019/ 119)قرار 

 إدارة االتحاد(.

أو مؤسسة مؤمنون بال  جميع مؤلفات الدكتور/ نصر حامد أبو زيد من منشورات المركز الثقافي العربي  -29

 لجنة التأديب المشكلة من قبل مجلس إدارة االتحاد(  – 2)قرار رقم  حدود  على القوائم السوداء

 ( 126/2019)قرار مصر  –كتاب )أيام العرب في الجاهلية( طبعة مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع    -30

رحلة في رحاب  و فة ومعرفة العلم االيزوتيريك علم المعرو اراء الحكماء في الوجود واالنسان إصدارات   -31

حسان نجار )قرار  –أجزاء(  3الذات ) وتطوير المعرفة في و محاضرات  بقلم ج ب م  الحقيقة

128/2019 ) 

بتاريخ   2019/ 130مصنف رواية إليف شافاك )قواعد العشق االربعون( اصدار دار طوى ) قرار رقم   -32

تي تم بيعها عبر دار الرافدين  ( كونه إصدار غير شرعي وغير قانوني وال 2019/ 8/ 27

 ( 2019/ 131قرار)

  –للمؤلف د. محمد العيد الخطراوي رحمه هللا طبعة دار ابن الجوزي   (الرائد في علم الفرائض )كتاب   -33

 ( 2019/ 133قرار ) مصر

 ( 2020/ 138اإلمارات )قرار  –ملهمون  دار - الشكوي محل الوثبة كتاب  -34

 142/2020قرار –خطوط وظالل  دار -باولو كويلو-رواية إحدى عشر دقيقة -35

 

 الئحة المؤلفين المخالفين لقواعد الملكية الفكرية 

 جرم اقتباس(  –  1المؤلف يحي مراد )قرار رقم  -1

 الئحة االشخاص المخالفين لقواعد الملكية الفكرية 

 . 2018/ 16/3محضر إثبات كتب مزورة بمعرض اسطنبول للكتاب  –عراقية  –السيدة نور االعرجي   -1

 محاضر إثبات في عدة معارض.–مصر –مل الجمحمد  -2


