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افتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

بمزيــد مــن الشــغف و األمــل ، نحــن علــى أبــواب موســم معــارض جديدة 
نأمــل أن يكــون عائــدا للخيــر علــى النشــر و الناشــرين و يجدر اإلشــارة أن 
معــارض الكتــاب  لــم تبــق وقفــًا علــى حركــة العــرض والشــراء أو البيــع، 
بــل اســتحالت مواســم أدبيــة وثقافيــة يتــم فيهــا التالقــي والتحــاور 
والتعــارف ودرجــت هــذه المعــارض علــى االنفتــاح علــى الثقافــات 
ــا تذكيركــم أن اتحــاد الناشــرين العــرب هــو ملجــأ كل  األخــرى و يهّمن
ــات فــي المعــارض خاللهــا أو قبلهــا  وهــو  ــات وصعوب ناشــر يواجــه عقب
بوابــة لحــل تلــك العقبــات للتدخــل للحصــول علــى أفضــل مــا يناســب 
أعضــاء االتحــاد والعمــل علــى تطويــر المهنــة و تخطــي الصعــاب وتذليــل 

أي عقبــة قــد تواجههــم.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع 

كلمة د. محمد صالح المعالج
رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة : 

مرحبــا بكــم فــي نشــرتنا لشــهر أغســطس التحــاد الناشــرين العــرب الصــادرة 
ــّدم  ــى أن نق ــن عل ــل  جاهدي ــا نعم ــن خالله ــي م ــالم و الت ــة اإلع ــن لجن ع
ــل  ــي نأم ــم والت ــأنها إفادتك ــن ش ــم وم ــي تهمك ــطة الت ــار واألنش كّل االخب
ان تســتمتعوا بقــراءة اخبارهــا، كمــا نرحــب باســتقبال اي تعليقــات او 
اقتراحــات يمكنهــا تحســين هــذه النشــرة نحــو األفضــل مــع خالــص الــوّد 

ــرام واالحت
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bookfairpalestine@yahoo.com  2022/09/24 ← 2022/09/14  
 

 –  2022/10/08 ← 2022/09/29  
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 مكان المعرض ضلمعرا  مع  التواصل  مالحظات 
  وقت المعرض 

 من  إلى  اسم المعرض 
 معتمد من االتحاد  

bookfairpalestine@yahoo.com  معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب  2022/09/14 ← 2022/09/24 فلسطين 
 معتمد من االتحاد 

ribf@moc.gov.sa  معرض الرياض الدولي للكتاب  2022/09/29 ← 2022/10/08 السعودية –الرياض 
 معتمد من االتحاد 

bookfair.istanbul@gmail.com    2022/10 ← 2022/10/09 تركيا  -إسطنبول/ 10  معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي  
 معتمد من االتحاد  

info@kibfsudan.gov.sd    معرض الخرطوم الدولي للكتاب   2022/10/19 ← 2022/10/30 السودان  –الخرطوم 
 معتمد من االتحاد 

info@sibf.com  معرض الشارقة الدولي للكتاب  2022/11/02 ← 2022/11/13 اإلمارات العربية المتحدة  –الشارقة 
 معتمد من االتحاد  

kutbookfairt@nccal.gov.kw   2022معرض الكويت الدولي للكتاب  2022/11/16 ← 2022/11/26 الكويت 
االتحاد معتمد من   

info@iraqintbookfair.com 2022 العراق/ 21 /17 ← 2022/ 21  معرض العراق الدولي للكتاب  07/
 معتمد من االتحاد 

fairs@gebo.gov.eg  3202 مصر  –القاهرة /02/06 ← 3202  2023معرض القاهرة الدولي للكتاب   01/24/
 باتحاد الناشرين العرب لجنة المعارض العربية والدولية تصدر عن 
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 م 2022 معارض الكتاب العربية لعام  قائمة



• معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي

فــي إســطنبول مدينــة الجمــال والثقافــة ســينتظم معــرض إســطنبول الدولــي للكتــاب ولكــن تقــّرر تقديــم موعــد 

إنعقاد المعرض من 09/10/2022-01 عوضا عن 08-16/10/2022 

المعارض 



 • •
2022

2022 19-23

36

ً

 2022/09/20

التنبيه



• معرض مكتبة اإلسكندرية الدولي للكتاب  2022 م
انتظــم المعــرض الســنوي للكتــاب   لمكتبــة اإلســكندرية والــذي أقيــم بالتعــاون مــع الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب واتحــاد الناشــرين المصرييــن واتحــاد  الناشــرين العــرب، و اســتمر حتــى 28 يوليــو 2022.

ــز البرنامــج والمحتــوى الثقافــي علــى وعــي  أقيــم المعــرض تحــت شــعار »الوعــي وبنــاء اإلنســان«، حيــث ركَّ

وبنــاء اإلنســان وضــم المعــرض هــذا العــام 75 حدًثــا ثقافًيــا، شــارك فيــه أكثــر مــن 300 متحــدث ومحاضــر.

ويعتبــر البرنامــج الثقافــي المصاحــب لمعــرض مكتبــة اإلســكندرية الدولــي للكتــاب، بمثابــة مهرجــان ثقافــي 

لمثقفــي اإلســكندرية بشــكل خــاص ولمثقفــي مصــر والعالــم العربــي بشــكل عــام.

وحرصــت إدارة المعــرض علــى تواجــد مبدعــي اإلســكندرية فــي برنامــج المعــرض الثقافــي، كمــا حرصــت علــى 

أن يضــم البرنامــج الثقافــي أحداًثــا ثقافيــة تتنــوع مــا بيــن شــتى حقــول الثقافــة والفنــون واآلداب.

ــة  ــر، مجموع ــابعة عش ــه الس ــي دورت ــكندرية ف ــة اإلس ــرض مكتب ــب لمع ــي المصاح ــج الثقاف ــدم البرنام ــا ق كم

مهمــة مــن ورش العمــل الخاصــة بفنــون الكتابــة )الروايــة – القصــة القصيــرة – الســيناريو- الدرامــا اإلذاعيــة- 

القصــة القصيــرة جــدا- ورشــة النقــد( هــذا بجانــب ورشــة للترجمــة وورشــة الخــط العربــي.

ــى  ــوة، إل ــر، وبق ــت النظ ــة لف ــرض المكتب ــتطاع مع ــب واس ــوع الكت ــراء وتن ــنة 2022 بث ــرض لس ــز المع  وتمّي

ــا بعــد عــام، وقــد زاد اإلقبــال عليــه  اإلســكندرية ومثقفيهــا، وأن يقــوم بعمــل حــراك ثقافــي كبيــر يــزداد عاًم

ســواء مــن ُدور النشــر المتعــددة مــن كل دول العالــم، أو مــن نجــوم المجتمــع الذيــن حرصــوا علــى التواجــد 

داخــل البرنامــج الثقافــي للمعــرض







• معرض عمان الدولي للكتاب 2022 م
ــول  ــي 1 أيل ــام ف ــي تق ــه 21 الت ــي دورت ــاب ف ــي للكت ــان الدول ــرض عّم ــي مع ــاركة ف ــاب المش ــالق ب ــد إغ بع

المقبــل، ولمــدة 10 أيــام، فــي المركــز األردنــي للمعــارض الدوليــة - مكــة مــوّل، أعلــن اتحــاد الناشــرين 

األردنييــن أّنــه تّمــت الموافقــة لـــ 370 دار نشــر محليــة وعربيــة ودوليــة وســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 

التوكيــل، ممــا يشــكل فرصــة للجمهــور األردنــي الــذي ينتظــر المعــرض مــن عــام إلــى آخــر لالطــالع علــى 

عناويــن متنوعــة فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة، ولجميــع األعمــا ر مــع العلــم أن الــدورة المقبلــة للمعــرض 

ستســتضيف دولــة الكويــت كضيــف شــرف للمعــرض، تأكيــدا للرســالة الثقافيــة التــي يحملهــا فــي االنفتــاح 

علــى العــرب كمحطــة مهمــة للقــاء أطــراف صناعــة النشــر فــي العالــم العربــي مــن خــالل إتاحــة المجــال 

لــدور النشــر العربيــة للمشــاركة فــي المعــرض، ومشــاركة أدبــاء عــرب فــي البرنامــج الثقافــي، وبرنامــج ضيــف 

الشــرف، وحفــالت التوقيــع.

وأّكــد  أ .محمــد رشــاد رئيــس االتحــاد، ومديــر معــرض عّمــان الدولــي للكتــاب أ. جبــر أبــو فــارس أهميــة 

ــان  ــرض عّم ــة مع ــا إلقام ــالل دعمهم ــن خ ــرى م ــان الكب ــة عم ــة، وأمان ــا وزارة الثقاف ــي تقدمه ــود الت الجه

ــات  ــن المؤسس ــا م ــي، وغيره ــث العلم ــي والبح ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــود وزارت ــاب، وجه ــي للكت الدول

الوطنيــة فــي تفاعلهــا مــع الحــدث الثقافــي الوطنــي الكبيــر كمــا أشــار أن المعــرض فــي دورتــه 2022 ســيبقى 

ــة  ــى عروب ــعبًا، عل ــادًة وش ــف األردن، قي ــدًا لموق ــطين(، تأكي ــة فلس ــدس عاصم ــعار )الق ــى ش ــظ عل محاف

القــدس، والوصايــة الهاشــمية لمقدســاتها اإلســالمية والمســيحية، ورفضــا لــكل المخططــات التــي تقــوم بهــا 

قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، ومحافظتــه علــى الشــعار المــوازي للمعــرض “القــراءة حيــاة “



متفرقات 
• جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي 

ــد  ــور عب ــزة الدكت ــة لجائ ــدورة الرابع ــي ال ــاركة ف ــة المش ــد مهل ــّم تمدي ت

العزيــز المنصــور للناشــر العربــي 2022 فــي روايــة الخيــال العلمــي حتــى 

نهايــة شــهر أغســطس لمــن يرغــب فــي المشــاركة





• جامعة الدول العربية ضيف شرف مؤتمر الناشرين العرب  
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