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الزمالء االعزاء،

الّسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته،
عمال على مزيد توطيد أواصر التواصل مع الناشرين األعضاء باتحاد الناشرين 
العرب و خلق فضاءات أكثر لطرح ا�علومة و كّل ما يفيد و يهّم الناشر العربي و 
ببادرة من لجنة اإلعالم و العالقات العاّمة نتمنى أن تكون هذه النشرة الشهرية 
الناشرين  التحاد  األنشطة  جدول  و  ا�ستجدات  بكل  الناشرين  إلعالم  فضاءا 
العرب للشهر و كافة قرارات ا�جلس و خططه و نتمنى أن تنال استحسانكم و 

في انتظار مالحظاتكم لتطويرها. 
مع خالص التحيات

د.محمد صالح ا�عالج
رئيس لجنة اّإلعالم و العالقات العامة

 
 

-       أ. محمد السباعي - سوريا
-       أ.غسان حس� – األردن

-       أ.رياض شنيتر  – تونس
-       أ.ياسر مزيان  – الجزائر

 

-       د.هناء البواب  – األردن
-       أ. مازن علي مستو - لبنان

-       أ.شريف إسماعيل بكر  - مصر
-       أ. أحمد حيدر - الكويت

أعضاء اللجنة



مجلس إدارة جديدة :

ُعقدت الجمعية العمومية التحاد الناشرين العرب بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2022، على هامش 
معرض القاهرة للكتاب، وذلك إلجراء انتخابات الدورة العاشرة لالتحاد، في قاعة ا�نارة بمركز مصر 

للمعارض الدولية. وتّم مناقشة الجمعية العمومية لتقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب عن 
أعمال الدورة التاسعة (2019 ــ 2021)، وإقرار ا�يزانية ا�الية، وإبراء ذَمة مجلس إدارة االتحاد، 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة العاشرة (2022 ــ 2024).
ويجدر شكر كّل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب �ا بذلوه من مجهودات كبرى من أجل 

دعم صناعة النشر خالل أحد أصعب الفترات التي مرت بسبب جائحة كورونا وما تركته من تداعيات 
على العالم كله.



2022-2020
تأسس اآلتحاد عام 1995

 أ.محمد رشاد
رئيس االتحاد ورئيس لجنة ا�عارض 

أ.بشار شبارو
األم� العام    

أ.محمد السباعي
نائب رئيس

   
أ.عبد الكريم عبد الرحمان العقيل

نائب رئيس   

أ.إبراهيم السّيد
نائب رئيس   

أ.سعيد عبده 
أم� عام مساعد  

أ.خالد جير 
أم� عام مساعد ورئيس لجنة ا�لكية الفكرية   

أ.عبد الرؤوف قدور 
أم� صندوق  

د. محمد الصالح ا�عالج 
رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة   

أ.هيثم حافظ 
رئيس لجنة التطوير ا�هني  

أ.سفيان األشقر 
رئيس لجنة تعديل النظام  

أ.وليد محمد مصطفى  
رئيس لجنة العالقات العربية  

أ.بيار صايغ 
رئيس لجنة العالقات الدولية  

أ.محمد عبد الجبار جعفر هادي 
رئيس لجنة فض ا�نازعات   

أ.سعود عبد العزيز ا�نصور 
رئيس لجنة تنمية ا�وارد  

أ.الصادق بو ربيع 
رئيس لجنة النشر الرقمي والصوتي  

أ.سميرة عاصي 
عضو مجلس إدارة  

أ.أحمد السايغ 
عضو مجلس إدارة  

أ.بكر محمد زيدان رمضان 
عضو مجلس إدارة  

أ.ياسر أبو يحي مزيان 
رئيس اللجنة ا�توسطية  

أ.سلطان سعيد الحاتمي 
عضو مجلس إدارة  

أ.رياض شنيتر 
عضو مجلس إدارة   

أ.غسان محمد حسن حس�  
عضو مجلس إدارة   

أ.محمد أحمد شيل 
عضو مجلس إدارة   

أ.بسام الكردي 
عضو مجلس إدارة   

أ.محمد عبد هللا اإلنسي 
عضو مجلس إدارة   

أ.وليد ا�ختار محمد 
عضو مجلس إدارة   

أ.سالمي أحمد ا�كي  
عضو مجلس إدارة   

أ.علي عبيد بن حاتم 
عضو مجلس إدارة  

أ.إيهاب عبد الرزاق  
عضو مجلس إدارة  

أ.عبد اهللا الغب�  
عضو مجلس إدارة  

أ.سمير منصور  
عضو مجلس إدارة



تكوين الّلجان :

إّال  يتحقق  ال  ا�نشود  وألّن  ا�رسومة  األهداف  لتحقيق  وسعيا  الجماعي  العمل  إطار   
بجهود مشتركة وعمل جماعي مساهمة   في رفع التحديات في ظّل الظروف العصيبة التي 

يعيشها القطاع، تّم تكوين اللجان كالتالي:
-       لجنة ا�لكية الفكرية برئاسة أ. خالد جبر

-       لجنة ا�عارض العربية والدولية  برئاسة أ.محمد رشاد
-       لجنة اإلعالم و العالقات العامة برئاسة د.محمد صالح ا�عالج

-       لجنة التطوير ا�هني برئاسة أ.هيثم حافظ
-       لجنة تعديل النظام برئاسة أ.سفيان األشقر

-       لجنة العالقات العربية برئاسة أ.وليد محمد مصطفى
-       لجنة العالقات الدولية برئاسة أ.بيار صايغ

-       لجنة فض ا�نازعات برئاسة أ.محمد عبد الجبار جعفر هادي
-       لجنة تنمية ا�وارد برئاسة أ.سعود عبد العزيز منصور

-       لجنة النشر الرقمي والصوتي برئاسة أ.الصادق بو ربيع
-       لجنة ا�عارض ا�توسطية برئاسة أ.ياسر أبو يحي مزيان



ا�عارض :

-       إفتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب
على أرض سلطنة ُعمان منبع الحراك الثقافي، وملتقى الثقافة واألدب افتتح صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير 
الثقافة والرياضة والشباب فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ 26 في مركز ُعمان للمؤتمرات وا�عارض بعد وقفه 

العام ا�اضي بسبب جائحة كورونا.
زّين رفوف معرض مسقط لهذا العام 361230 عنوان تمثل مشاركة 715 دار نشر من 27 دولة،  و كان الدخول للمعرض يوميا من الساعة 
(10 صباحا - 10 مساءا) فيما عدا أيام الجمعة من (4 عصرا - 10 مساءا) و اتخذت إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب حزمة من 

التدابير الوقائية واالحترازية في مبنى مركز ُعمان للمؤتمرات وا�عارض للحفاظ على إجراءات الصحة والسالمة العامة في جميع 
الوجه في جميع  ارتداء كمامة  الناشرين وزوار ا�عرض:  بإقامة ا�عرض من أجل ضمان صحة وسالمة جميع  الخاصة  ا�رافق 

األوقات أثناء ا�عرض وفي األماكن العامة، وإبراز شهادة التحص� 'جرعت�' عند الدخول إلى مركز ُعمان للمؤتمرات وا�عارض
وتتضمن أيام ا�عرض 114 فعالية ثقافية متنوعة، موزعة على أيام ا�عرض وتم تخصيص جدول فعاليات خاصة للطفل.

-       اتحاد الناشرين العرب  يتفاوض مع معرض مسقط لصالح الناشر العربي :
عقد أعضاء لجنة ا�عارض الدولية باتحاد الناشرين العرب الحاضرين بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2022 أ.وليد مصطفى وأ.خالد 
قبيعة، اجتماًعا مع سعادة أ.سعيد البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والشباب والرياضة ونائب رئيس اللجنة العليا �عرض مسقط 
الدولي للكتاب، وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من النقاط التي تصب لصالح الناشرين، حيث تم  التأكيد على ا�طالب التي وجهها 
رئيس إتحاد الناشرين العرب أ. محمد رشاد  عبر مراسلة رسمية �عرض مسقط أّكد من خاللها على ضرورة دعم الناشرين العرب 
بمنح  ا�طالبة  تم  اإلعفاء  هذا  تعذر  وفي حال  التأشيرات،  التوكيالت ورسوم  وإلغاء رسوم  ا�عرض  إيجار  من رسوم  وإعفائهم 
الناشرين خصم %50من قيمة اإليجار كما تّم  التأكيد على توجيه لجان الشراء ليتم اقتناء الكتب من ا�شارك� با�عرض أعضاء 
االتحاد وحث  باقي  اللجان في جميع الوزارات ا�عنية وخاصة وزارتي الثقافة واإلعالم ليتم الشراء من ا�عرض لصالح ا�كتبات 
العمومية لديهم، الطلب من لجان الشراء  في وزارة التربية العمل على اقتناء الكتب من جميع األجنحة ا�تخصصة بالكتب ا�طلوبة 

وتعديل آلية االختيار  لتكون مرنة وسهله على الناشر، تأجيل  دفع رسوم األجنحة حتى تاريخ 1 مارس 2022م.







 تحضيرات معرضي بولونيا و لندن للكتاب
       

في  وا�شاركة  للحضور  العرب  الناشرين  اتحاد  حرص  إطار  في     
ا�حافل الثقافية للكتاب، تم تكوين لجنة تحضيرية للمشاركة في كل من 
مارس   24 حتى   21 من  تنظيمه  ا�زمع  للكتاب  الدولي  بولونيا  معرض 
ومعرض لندن الدولي للكتاب من 5 حتى 7 أفريل 2022  فبفضل من اهللا 
و تظافر الجهود و تحت رعاية هيئة الشارقة للكتاب التي تّم التواصل 
للتعريف  ا�عرض�   هاذين  في  للمشاركة  دعمها  من  لإلستفادة  معها 
االتصال  و  العربية  باإلصدارات  التعريف  و  أعضائه  و  اإلتحاد  بدور 
الترويج إلعطاء حقوق  الغربية وتبادل الحقوق ومحاولة  النشر  بدور 
ترجمة بعض اإلصدارات العربية إلى اللغات األوروبية فتّم حجز جناح 
بمساحة 32 متر مربع بمعرض بولونيا و هو جناح مميز بحيث يحّق 
لكّل ناشر عقد إجتماعاته الخاّصة مجانا مع من يشاء و بعدد مفتوح من 
االجتماعات على أن تكون مّدة كّل اجتماع نصف ساعة و ذلك بإبالع 
مكتب الرئاسة أو األمانة العاّمة رسميا با�واعيد و اسم الضيف كما تّم 
متميز  موقع  في  مربع  متر   36 بمساحة  لندن  بمعرض  جناح  حجز 

با�عرض و تجدون مرفق صور عن األجنحة .



معرض الجزائر يمنح إعفاء للناشرين العرب

    كان األستاذ محمد رشاد رئيس اّتحاد الناشرين العرب على تواصل مستمر مع إدارة الصالون الّدولي للكتاب 
بالجزائر �راعاة ظروف الّناشرين ا�شارك� بدورة 2022 و قد استجاب معرض الجزائر مشكورا لطلبات رئيس 
اإلّتحاد و منح رِئيس الجمهورّية الجزائرّية للناشرين العرب إعفاًء من سداد رسوم إجار األجنحة و إذ يثّمن 

ِاّتحاد الّناشرين العرب قرار رئيس الجمهورّية و يعرب عن شكره و تقديره لهذه البادرة.
األنشطة  العربي من خالل  الّثقافي  العمل  تعزيز  في  الّرائدة  الّدول  دائما من  كانت  الجزائرّية  الجمهورّية  إّن 
الّثقافّية كاّفة. و خاّصة ما يقّدمه الّصالون الّدولي للكتاب دائما، من توفير كّل اإلمكانّيات و الّتسهيالت من حسن 
اإلستقبال و كرم الّضيافة، فهو في مستوى ا�عارض العربّية الّدولّية اّلتي أقيمت، و قّدمت الكثير من الّتسهيالت 
للّناشرين العرب، مثل اإلعفاء الكامل من قيمة اإليجار، و تحمل تكلفة الـ PCR، و أيضا تخصيص مبالغ مالّية 

كبيرة للشراء من ا�عرض.



 

2022/ 2/ 20:  فيالقاھرة   
2022/ 143: صادر رقم  

 میل/ عضو اتحاد الناشرین العربالسید الز
 یة طیبة وبعد،تح

 كم تعاونكم المثمر والبناء مع االتحاد. یھدیكم اتحاد الناشرین العرب أطیب تحیاتھ، ونشكر ل
-2020( عامین عن الوذلك كورونا ر ص ع في شر عن حالة النسة یقوم بإعداد دراونود إحاطتكم أن اتحاد الناشرین العرب 

 : الي على النحو الت  بالبیانات المطلوبة تزویدناثیث في تعاونكم الح ھذا ما یتطلب ،  ربيفي الوطن الع )2021
 

 كتب المنشورة عدد ال السنة

2019  

2020  

2021  

 ویرجى إفادتنا بما یلي: 
 .الدارمدى تأثیر كورونا على التوزیع والنشر الرقمي ب -
 . الدارثیر كورونا على عدد العمالة في مدى تأ -
 .2021و  2020خالل عامي  ص توزیع كتبكم الورقیة یفضل إفادتنا بنسب زیادة أو نق -

 .  pa.org-pa@arabarabي  رید اإللكترونبرجاء إرسال البیانات المطلوبة على الب
 ، االحترام ضلوا بقبول وافروتف

د ارئیس االتح  
د محمد رشا  



 

2022/ 2/ 20:  فيالقاھرة   
2022/  143: صادر رقم  

 السادة الزمالء رؤساء االتحادات اإلقلیمیة 
 یة طیبة وبعد،تح

 كم تعاونكم المثمر والبناء مع االتحاد. یھدیكم اتحاد الناشرین العرب أطیب تحیاتھ، ونشكر ل
-2020( عامین عن الوذلك كورونا ر عص في شر عن حالة النسة د درابإعدایقوم  ونود إحاطتكم أن اتحاد الناشرین العرب 

بالبیانات المطلوبة لالستمارة المرفقة مع ضرورة   تزویدناثیث في تعاونكم الح ھذا ما یتطلب ،  ربيفي الوطن الع )2021
 در اإلمكان. ئھا بقتیفا ي اسئلة التالیة وبعضھا مضاف للمطلوب في االستمارة التي یرج ى اإلجابة على األسالتركیز عل
 م إجابات علیھا بصورة أساسیة: مطلوب تقدیاألسئلة ال

 م في كل دولة كما یلي: 2021/ 2020ورة في عام عدد الكتب المنش -
 كتبعدد ال السنة

2020  

2021  

 عدد الناشرین في كل دولة في جدول على النحو التالي:  -

 ناشرینعدد ال السنة

2020  

2021  

 یلي: ونرجو إفادتنا بما 
 .الرقمي للكتب التوزیع والنشر  ىمدى تأثیر كورونا عل -
 ر السلبي لھذه الظاھرةبراز التأثیرصنة كنماذج إل یفضل اإلفادة بقضایا قرصنة الكتب وعدد الكتب والعناوین المق -

تب على نمو صناعة  تأثیر السلبي لعملیات قرصنة الكوذلك إلبراز ال  وطن العربيفي الكة نشر الكتب على حر
بالدراسة بصورة موسعة حتى یجري وللتأكید على الحفاظ على الملكیة الفكریة من خالل إثارة ھذه القضیة  النشر 

 .الشأناد الناشرین العرب في ھذا تحدعم وجود ا
رید ى البعل  بةومتابعتھم في إمدادنا بالبیانات المطلو من خاللكمبرجاء التكرم بتعمیم الخطاب الخاص باألعضاء 

 .إلنھاء الدراسة pa.org-arabpa@arabروني اإللكت
 ، االحترام ضلوا بقبول وافروتف

د ارئیس االتح  
د محمد رشا  






