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  معرض فرانكفورت الدولى للكتاب 

7102 

أكتوبر  11انطلقت ٌوم فً المدٌنة الشغوفة بالكتب والحٌاة والمعارض، 

و استمّرت  من معرض فرانكفورت الدولً للكتاب 69فعالٌات الدورة الـ

، الحدث األبرز عالمٌاً لدى المهمومٌن بصناعة من نفس الشهر  15لغاٌة 

حٌث  ،ار المطابع فً جهات العالم المختلفةالنشر وحوافظ المعرفة وثم

ألف  202نحو  استقبلدولة و  101دار نشر من  0110شارك فٌه نحو 

ٌّام، ص األٌام الثالثة األولى لكبار ٌخصّم توت  زائر على مدى خمسة أ

 ستقبلاحٌن  فًمجال التألٌف والنشر،  فًوالضٌوف العاملٌن الزوار 

 .الٌومٌن األخٌرٌن فًن جمٌع الزائرٌن من المهتمٌن والمتابعٌ المعرض

راع لتسجٌل الحقوق  100أكثر من ألف كاتب و المعرض استضافكما 

  من جمٌع أنحاء العالم صحفًالفكرٌة وتسعة آالف 

 1100ندوة, وٌشارك فٌه نحو  300وقد أقٌم على هامش المعرض نحو 

الندوات واللقاءات التً تقام فً أجنحة الجهات المشاركة  إضافة إلى ،كاتب

 .ٌجعل المعرض تظاهرة ثقافٌة مهمة مما

ماكرون  الفرنسًفقد حرص الرئٌس ،فرنسا هى ضٌف المعرض هذا العام 

 و أستهلّ على مشاركة المستشارة األلمانٌة مٌركل فى حفل االفتاح، 

الضوء على الثقافة  تطثقافٌة متعددة األنشطة سلّ  ببرامجالمعرض 

خالل أٌام المعرض الخمسة ببرنامج ثقافى مكثف ٌعكس تنوع الفرنسٌة 

 .األعمال المنشورة باللغة الفرنسٌة

 

 

 

 

 

 

 



 

فً هذا المعرض  جدٌدة  ةبمشارك ناتشرف،  الناشرٌن العرب اتحادمن هللا و دعم مجلس إدارة  وبفضل

، والكثٌر من المشروعات والمبادرات األخرى، فً  ،دوره أهدافه باالتحادفرصة مهمة، للتعرٌف  باعتباره

فً التواجد فً هذا المحفل   الناشرٌن العرب اتحادوحرصا من أوساط دور النشر ووكاالت الترجمة، 

لجناح الملتقى العربً لناشري كتب مالصق  ،بجناح ممٌز ودٌكور ممٌز رغم حجمه الصغٌر شارك ،الثقافً

 .متر مرّبع  12بمساحة األطفال 

ر فهد الحمدان نائب الرئٌس و أ.ناص حضر من مجلس اإلدارة كّل من أ.بشار شبارو األمٌن العام ،أ.أحمد

نة العالقات العامة و اإلعالم و د.محمد صالح المعالج رئٌس لجنة المعارض العربٌة و جعاصً رئٌس ل

الناشرٌن من مختلف دول العالم، إلى جانب توزٌع من لقاءات مع عدد اجتماعات واإلتحاد  لسجالدولٌة و

 .تعزٌز الحوار بٌن الثقافاتلخلق شراكة مع ناشرٌن أجانب و  تعرٌفٌة عن اإلتحاد استمارات

 اٌزب١ٌخ:ٚلذ شٙذ اٌجٕبح األٔشطخ 
  السمو الشٌخ الدكتور لصاحبكرٌمة  بزٌارة االتحادجناح تشّرف 

 مزٌد علىمشجعا  لالتحادبالنشاطات والمشارٌع  مشٌداسلطان 

 .التواجد فً مثل هذه المحافل الدولٌة

  زٌارة سمو الشٌخة بدور بنت سلطان القاسمً رئٌسة جمعٌة

 الناشرٌن اإلماراتٌٌن 

 

  الشارقة للكتاب زٌارة األستاذ أحمد بن ركاض العامري رئٌس هٌئة 

  زٌارة السفٌر علً عبد هللا األحمد  سفٌر اإلمارات العربٌة المتحدة

 بألمانٌا 

  زٌارة مدٌر معرض فرانكفورت للكتابJuergen Boos 

 .عدد من الصحفٌٌن العرب والعالمٌٌن 

   أبرز الناشرٌن وأهم المختصٌن فً قطاع النشر زار الجناح كما

لمشاركٌن فً معرض فرانكفورت من المنطقة العربٌة والعالم ا

، رسامٌن، مطبعٌٌن و و المهنٌٌن من مؤلفٌن الدولً للكتاب

  شركات برامج...)تجدون فً نهاٌة التقرٌر تفاصٌل عنهم(

  الناشرٌن األتراك األستاذ تٌفور وتّم اإلجتماع مع رئٌس إتحاد 

طلب مشاركة الناشرٌن العرب بمعرض إسطنبول الذي سٌقام 

بحضور أ.أحمد فهد الحمدان و ٌزٌد  2012بمنتصف مارس 

 .الحربً

 

 

 

 



 

 
 

  تّم اإلجتماع مع مدٌر معرض الهند الدولً للكتاب و حضر اإلجتماع أ.أحمد فهد الحمدان و أ.ٌزٌد

 .على ضرورة إتحاد الناشرٌن العرب بمعرض الكتاب فً مدٌنة نٌودلهً الحربً و أّكد 

 رب ووجهوا الدعوة لإلتحاد لحضور اإلحتفال بٌوم قام وفد من غٌنٌا بزٌارة جناح إتحاد الناشرٌن الع

وجٌه الدعوة له فً د المشاركة ٌمكنه إعالمنا لٌتّم تو من ٌرٌ 12/12/2010اللغة العربٌة بغانا ٌوم 

 .الغرض 

 
 
 
 
 
 

 

 

  اٌزٞ  دزٝ ٚ إْ وبٔذ ِزٛاػؼخ ِٓ د١ث ِسبدخ اٌجٕبح وبٔذ ِشبسوخ اإلرذبد ِشبسوخ ِذزشِخ

ًّ رسزذّك ِشبسوخ  ٔسؼٝ ألْ ٠ىْٛ أوثش ِسبدخ فٟ اٌسٕٛاد اٌمبدِخ، طٍخ ػٍٝ اٌزشج١غ ٚ اٌّٛاو

ٌؼًّ ػٍٝ دّث إٌبشش٠ٓ  ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ِثً ٘زٖ اٌزظب٘شاد اٌىجشٜ ٚ رٛػ١زُٙ ٔفس إٌّٛاي ٚ ا

اد فٟ ػبٌُ طٕبػخ اٌىزبة . ّٚ ١خ اٌّؼبسع ا١ٌّٕٙخ إر أّٔٙب رؤِٓ اٌٍمبء ِغ ا١١ٌّٕٙٓ ٚ اٌش ّّ  ثأ٘

 س اٌذبطً فٟ رمذ٠ُ جٕبح اإلرذ ّٛ بد ِٓ د١ث اٌذ٠ىٛس ِٓ إ٠جبث١بد اٌّشبسوخ ٌٙزا اٌؼبَ ٘ٛ اٌزط

إطذاساد ػشث١خ ٚ لذ  رُ ّ  ػ٠ٓجذثْٛ  لظذٖ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌضائش٠ٓٚاػخ ّٛلغ ث ٖر١ّّضٚ ٚاسزمال١ٌزٗ

ُّ ػشع ِجٍّخ رؼش٠ف١خ ثبالرذبد ثشٚش١شاد رج١ٙض ثبٌزٕس١ك ِغ ٌجٕخ اإلػالَ   إرذبد إٌبشش٠ٓ فز

،د١ًٌ إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚ اإلٔج١ٍض٠خ ،ٍِظمبد دبئط١خ ٌٍزؼش٠ف ثبٌّذْ اٌؼشث١خ اٌؼشة

 ػٛاطُ ٌٍثمبفخ .
 

  ٌّب ثبٌشغُ اإلخٛح إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ِغ ٘زٖ إٌّبسجخ رفبػً  ٘ٛ٘زٖ اٌّشبسوخ  ٠ٕمض ثبٌفؼًِب

ٌٍٕبشش٠ٓ ،اإلرذبد ٠ذبٚي ثج١ّغ ِب ٠ٍّه رٛف١ش دؼٛس الئك ٚ  ٌٍّؼبسع ا١ٌّٕٙخ ِٓ فٛائذ خبّطخ

 .ِشّشف ِغ رشج١غ إٌبشش٠ٓ ػٍٝ اٌّشبسوخ ٌىٓ اٌزجبٚة ػؼ١ف جّذا 

  ثغّغ إٌظش ػٍٝ اٌسٍج١بد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ لذ ػشفزٙب ِشبسوخ اإلرذبد فٟ فشأىفٛسد ٌىٕٙب

ػٍٝ ٔفس إٌّٛاي ٚ اٌؼًّ ػٍٝ دّث  رجمٝ  ِشبسوخ ِذزشِخ ٚ الئمخ رسزذّك اٌزشج١غ ٚ اٌّٛاطٍخ

 .إٌبشش٠ٓ  ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ِثً ٘زٖ اٌزظب٘شاد اٌىجشٜ

أغٍجٙب سغُ اٌجٙٛد ؽغٝ ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌؼشث١خ اٌزٟ ثذد ِزٛاػؼخ دؼٛس ػذد وج١ش ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ،

 سؼٝ فشدا أَ جّبػخ٠ػشثٟ  ٌىٓ ٠جمٝ اٌذؼٛس ششف ٌىً ِشبسن دٚس ٔشش خبطخ، ٚأخشٜ دى١ِٛخ 

دٚس ٔشش غشث١خ ٚرجبدي اٌذمٛق ِٚذبٌٚخ اٌزش٠ٚج إلػطبء دمٛق رشجّخ ثؼغ إٌٝ اٌزٛاطً ِغ 

ٚثب، ٚاٌٛطٛي إٌٝ فزخ سٛق جذ٠ذح ٌٍىزبة اٌؼشثٟ فٟ أٚس ٚ اإلطذاساد اٌؼشث١خ إٌٝ اٌٍغبد األٚسٚث١خ

   .شش٠ذخ ِٓ اٌمشاء اٌّم١ّ١ٓ ف١ٙب

 



 

 

 :رٛط١بد 
 جٕبح ثّسبدخ أوجش ٌذؼٛس أوجش  -

ُّ إخز١بسٖ ٌزّث١ً إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ِسؤٚي ػٓ اٌذؼٛس فٟ اٌجٕبح اٌزٕس١ك ٌزذذ٠ذ شخض  - ٠ز

ُّ ثزٌه رذذ٠ذ ِٛاػ١ذ ِمبثالد ِسجّمخ   .ثبٌجٕبح ٚ ٠ز

ٓ ٔذٚاد رؼش٠ف١خ ٌٍٕبشش٠ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌّخ ٌإلرذبد فٟ األٔشطخ اٌثمبف١خ اٌّظبدجخ ٌٍّؼشع  ٚ رٕظ١ُ  -

 .اٌؼشة

١خ شع ػٓ ؽش٠ك إطذاسارُٙ ػٍٝ االلً ف٠جت أْ ٠شبسن إٌبشش٠ٓ فٟ اٌّؼ - ّّ ١ٍس ٕ٘بن ٚػٟ ثأ٘

خ  ِّ ق د١ٌّٚب ٚ ٟ٘ فشطخ ٘ب ّٛ اٌّؼشع خبّطخ ِٓ خالي ث١غ دمٛق إٌشش ٌٍىزت اٌزٟ ٌٙب دظٛظ أْ رس

 .ج١غ دمٛق اٌزأ١ٌف ٚاٌزشجّخٚ وج١شح ٌ
 

ٝ ٔفس اٌخطٝ ِز١ّٕٓ ِض٠ذ اٌزٛف١ك ٚ إٌجبح ٌّب أْ رس١ش اٌّشبسوبد اٌمبدِخ ػٍ خزبِب، ٔشجٛ

  ف١ٗ خ١ش ٌٍٕبشش٠ٓ اٌؼشة ٚ اإلطذاساد اٌؼشث١خ

 :اٌزبٌٟ ٌإلّؽالعٚ ٌزغط١خ اٌض٠بساد إٌٟ شٙذ٘ب جٕبح إرذبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ،إ١ٌىُ 

 ا١ٌٙئبد ٚاٌّؤسسبد اٌذ١ٌٚخ 

Goethe Institut 

Prof. Dr.H.C. Klaus Lehmann 

Prasident@goethe.de 
www.goethe.de 
+498915921222 

معهد جوتة األلماني وتم مناقشة سبل 
 اإلتحادالتعاون مع 

د. حصة أحمد بن  مكتبة دبي العامة
 مدير إدارة مكتبات دبي العامة : مسعود

 

hissa.binmasoud@dubaiculture.ae 
+97145155070 

و  خلق تعاون بين مكتبة دبي العامة
 اإلتحاد

Center for Research on the Arab 
World Institute of Geography, 

University of Mainz "CERAW 

 

mainz.de-www.ceraw.uni 
004961313922701 

Prof. Dr. Gunter Meyer 

يسئىل ػٍ تُظيى يؼزض يهى ػٍ انؼبنى 

انؼزثي ثأسجبَيب في َهبيخ يىنيى انقبدو، 

ويهتى ثىجىد تًثيم ثقبفي ػزثي ويتىقغ 

 3000 أٌ يصم ػذد انشوار ألكثز يٍ

 سائز 

YATEDAM 

Turkish Literature Abroad 

BesteBal 

 

rights1@yatedam.org 
 

www.yatedam.org 

+905399678026 

يهذف يشزوع األدة انتزكي في انخبرج 

نًمء فجىح هبيخ في سىق انُشز في تزكيب. 

ويذػى انًشزوع وكبنخ تًُيخ اسطُجىل 

صحبفخ وانُشز في تزكيب، ثبنشزاكخ يغ ان

وجًؼيخ كبنيى نهثقبفخ، وراثطخ انصُبػييٍ 

انًستقهيٍ ورجبل األػًبل، وجًؼيخ تزكيب 

نهًهٍ وانُشز وانُشز. يًكٍ انتىاصم 

يؼهى، وسيتى تىصيهك ثبنُبشز انتزكي 

 انذي تزغت في انتؼبقذ يؼه نتجبدل انحقىق
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 اٌّطبثغ 

Asia Printing Co., 
LTD 

King’s Garden3, Suite 
720, 72 Naesu-
dong,Jongro-
gu,Seoul,Korea,110-872 

Catherine@koreanprinitng.com 

ػب١ٌخ اٌجٛدح، رسؼٝ ٌزمذ٠ُ ششوخ ؽجبػخ، 

اٌؼشة فٟ ِشبس٠غ  خذِبرٙب ٌٍٕبشش٠ٓ

ٚوزت  ،اٌطجبػخ )اٌىزت ٚ اٌّجالد

 األؽفبي..(

T-series:Super 
Cassettes Industries 
Private Limited 

-85 Sector 4 Noida 
Mob: 0919999042422, 
lalitmisri@tseries.net      
www.printing.tseries.com 

 

ششوخ ِزخّظظخ فٟ اٌطجبػخ ٚ أػّبي 

 اٌزغ١ٍف

AJANTA OFFSET 
and PACKAGING 

LIMITED 

Plot 61, Sector 
27C, Faridabad 
121003, Haryana, 
INDIA  
Ph.: 
00919871207904, 
ajantaoffset@ajant
aoffset.com  , 
www.ajantaoffset.c
om 

 

شركة هندية متخصصة في ---------
يد الحروف والتصميم الطباعة وتنض

 .والتجهيز والطباعة

 

Sang Choy 
 

International Pte Ltd 
international.com.sg-www.sc 

مطبعة بسنغافورة والصين وحاصلة على 
العديد من الجوائز الدولية وتقدم جميع 

التي يحتاجها  الخدمات الطباعية
 الناشرون بأسعار تنافسية

BILNET +905383945945 www.bilnet.net.tr  
ولديها إمكانيات  باستانبولمطبعة تركية 

 .ممتازة

Yuanlen Printing and 
Packaging 

jacklau@yuanlenprint.com  
 

مطبعة بالصين وتقدم جميع الخدمات 
الطباعية ويريدون التعامل مع المنطقة 

 .العربية

 

 ٟإٌشش اٌزار 

sheilaLincheski 
  
 ِؤٌفخ

sheilalincheski@hotmail.com  ب تريد لها كتا باإلسبانيةمؤلفة أرجنتينية تكتب
نشره باللغة العربية متنازلة عن بيع حقوقها بدون 

 مقابل 

+5492975161370 

SoonhwaWiesner 
 سبِخس

SoonhwaWiesner@yahoo.com  رسامة كتب أطفال ويمكن التعاقد معها لتنفيذ
 www.SoonhwaWiesner.com لكتب األطفال رسومات
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 ث١غ اٌذمٛق 

UPM 
Universiti Putra 

Malaysia 
KamariahMohdSaidin 

  

Kamariah_ms@upm.edu.my خ ِب١ٌض٠خ ٌذ٠ُٙ ِجّٛػخ وزت ثبٌّب١ٌض٠خ رُ رشجّزٙب إٌٝ ٌغبد جبِؼ

ػذ٠ذح ٠ٚشغجْٛ فٟ اٌزؼبْٚ ِغ إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ٌزشجّخ األػّبي 

 إٌٝ اٌؼشث١خ ٠ّٚىٓ رٕف١ز٘ب ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاإلٔج١ٍض٠خ
enerbit.upm.edu.mywww.p 

+60176701213 

Papadopoulos 
Publishing 

Sophia Palaki 
  

s.palaki@epbooks.gr  ٔبشش ٠ٛٔبٟٔ أػّبٌُٙ ِزبدخ ثبٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ٠ٚش٠ذْٚ رشجّزٙب

 .إٌٝ اٌؼشث١خ

www.epbooks.gr 

21028161134 

East West Discovery 
Press 

Icy Smith 
  

icy@eastwestdiscovery.com  رشغت فٟ اٌزٛاطً ِغ إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ٌٍزؼبلذ  أِش٠ى١خداس ٔشش

 www.eastwestdiscovery.com .اٌؼشث١خدٛي ث١غ اٌذمٛق ٌٕشش٘ب ثبٌٍغخ 

3105453730 

Gemser Publications 
S.L. 

  

Merce Segarra 

mercedes@mercedesros.com  ِٙزّخ ثج١غ اٌذمٛق ٚاٌزشجّخ ٌٍؼشث١خ ثجششٍٛٔخ إسجب١ٔخداس ٔشش ،

٠ّىٓ اٌزٛاص ِؼٙب إلسسبي اٌىزبٌٛجبد اٌخبطخ ثٙب ٌالخز١بس 

 ٚاٌزؼبلذ

www.mercedesros.com 

34935401353 

SCALPENDI 
EDITORE 

 Manuela Petrulli 

 داس ٔشش إ٠طب١ٌخ رشغت فٟ رشجّخ وزجٙب إٌٝ اٌؼشث١خ 393493545279+
  

mm publications tpapadog@mmpublications.com خداس ٔشش أج١ٍض٠خ رشغت فٟ رشجّخ وزجٙب إٌٝ اٌؼشث١ 
  orient.de-www.edition 

  +493061280361 

Golden Books Center 
SDN 

 Dato' Dr. Syed 
Ibrahim 

  

gbc@pc.jaring.my  ْٚفٟ ث١غ ٚششاء اٌذمٛق  ِغ اٌؼشةٔبشش ِب١ٌضٞ ٠ش٠ذ اٌزؼب

 www.malaysialawbooks.com ٚاٌزٛص٠غ

0377273917 

 

    .محمد صالح المعالجد                                                                                              
    رئيس لجنة المعارض العربية و الدولية                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mobile :( 0021623428650) - Tel: (0021822223222) – Fax:  0021822223922) ) 

 E- mail : mohamed.maalej@gnet.tn/info@kounouz-edition.com 
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