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 أهداف المعرض

تنشييييلح ال ركييييي ال با لييييي ر ءييييإ ررء البييييرامة ر إ ييييرام ال انييييب المعر يييي  لييييد  أ ييييراد  -1

 الم تمع للمساهمي ءر ع مستر  الرع  .

 .الم النشر  دلد عالتعرلف ءالنتاج ال با   رالفكري من مختلف درل العالم ءعرض  -2

 إتا ي الفرصي للتراصل ءلن المعنللن ءشأن صناعي الكتاب . -3

 لمعرضل عامالتنظلم ال

لخيييييع المعيييييرض رج ل ييييير   ي   يييييي  إدارة المعيييييرض هييييي  المر يييييع  ييييي  كيييييل ميييييا -1

اجعتييييراض علييييه  رارات ييييا رل ييييف  دارة المعييييرض ر ييييض حلءييييا  اجشييييترا  درن اءييييدام 

 اجسءاب.

ر ارة اجعييييدم ءدرلييييي الكرليييي  هيييي  ال  ييييي المخرلييييي ءر اءييييي الكتييييب ر  رارات ييييا ن ا لييييي  -2

 رإ ا ت ا.ءشأن الكتب 

 المعييييرض المرسييييلي  دارة  صييييدارا للتيييي م المشييييتر  ءأسييييعار الكتييييب المبدمييييي ءبا مييييي اج -3

 25رءخصيييم الكيييرلت   رسيييعرا ءاليييدلناراسيييم الكتييياب  متضيييمنيالمعتميييدة  راصيييدار الفيييراتلر

 يييي   ييييال ر ييييرد مءالكييييي ءأسييييعار الكتييييب ل ييييف  دارة المعييييرض  لكتيييياب.ا% ميييين سييييعر 

 إعادة تسعلر الكتب درن الر رع للناشر .

 د  لارة المعرض لمراع

 ظ ًرا  1 ته  9صءا ا من الساعي 

 مساًما 9:30إله  4:30من الساعي  امسامً 

 مساًما 10 ته     4ال معي من الساعي 
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  اجشترا نظام 

للكتييياب علييييه أن جلبييييل عييييدد  رالمؤسسييييا  المنت يييييمبتصيييير علييييه درر النشييير  اجشيييترا  -1

 عنران. (100اصدارات ا عن )

المر ييييييع  اجشييييييترا  علييييييهتسيييييتر   ال  ييييييي المشيييييياركي الءلانييييييا  الييييييراردة  ييييي  حلييييييب  -2

 .اجلكتررن 

 –المسيييييتندا  المحلرءيييييي )صيييييرر  يييييرا ا   الكتررنليييييا  مليييييعترسيييييل ال  يييييي المشيييييتركي  -3

صيييررة   -صيييررة عييين اليييرخع ر السييي ل الت ييياري  -–صيييرر شخصيييل   -نميييرتج تركليييل 

 .لن لتم استبءال نسخ رر لي  – اجشترا (  راج  ءبلميعن 

 عن حرلف المر ع المراد المشاركي ء ا ادخال كل ا صدارا   -4

 ISBN عسني الحء المؤلف اسم الكتاب   
تصييييييييييييييينلف  سيييييييييييييييب 

 المرضرع 

نيييييييرع 
الت ليييل

 د

السييييعر  ءعييييد خصييييم 
25 % 

 

رالعلمليييييي  رالكتيييييب الترا لييييييلسيييييما ءءيييييرامر الكمءليييييرتر رالتييييي  ت تيييييري المرسيييييرعا   -5

  بح.النشر المكتء  الخاصي ءالتشكلللي  ررسرما  الفنرن

درجر للتركليييل الرا يييد رللمشيييار  مييين داخيييل  150دلنيييار أر  50رسيييرم للتيييركلد  ءرا يييع  -6

 . تركلد  3درلي الكرل   من خارجتركلد  ر  5الكرل  ال ف ءإضا ي 

عييين حرليييف ت رليييل  خدميييي الكييي  نييي  ار -الكتررنليييا   بيييي اليييد ع عييين حرليييف المر يييعلحر -7

 ل ساب الم لس الرحن  ءن  الكرل  المرك ي    

IBAN: KW39CBKU0000000000000011029047 

  32000020ر الر م المدن  للم لس الرحن  :

 30الرسيييرم رآخييير مرعيييد ليييد ع لييين ليييتم  ءيييرل اليييد ع عييين حرليييف الشيييلكا  مد ظيييي :  

م التخليييييف عييييين د يييييع الرسيييييرم ءعيييييد هيييييتا التيييييارلخ  للكييييي  اجشيييييترا   2019سيييييءتمءر 

 ءالمعرض .
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 2019ميييالر 30 – اءرليييل 30شيييترا  عليييه المر يييع اجلكتررنييي  سيييلتم اسيييتبءال حلءيييا  اج -8

اجعتيييييتار عييييين  ءيييييرل  أر  ر سيييييلتم ارسيييييال رسيييييالي عءييييير الءرليييييد اجلكتررنييييي  ءبءيييييرل م 

 .اجشترا  

م سييييلتم  30/8/2019نسييييتبءل ردرد اجشييييترا  عيييين حرلييييف المر ييييع  يييي  مرعييييد ا صيييياا  -9

 رلعتءييييير اشيييييتراك تعحلـيييييـل خاصيييييلي اليييييدخرل للمشيييييتر  المتيييييأخر عييييين هيييييتا المرعيييييد 

كمييييا ليييين لنظيييير ءحلءييييا  اسييييتخراج  .اجشييييترا ءييييالمعرض جعيييي  لعييييدم التبلييييد ءشييييررح 

 تأشلرة دخرل لدرلي الكرل  ءعد هتا التارلخ.

 –لتبلييييد كييييل مشييييار  ءرضييييع ملصييييف السييييعر علييييه كييييل كتيييياب معييييررض ءال نيييياء  -10

 سلتم ت رلد الناشرلن ءملصبا  التسعلر من  ءل ا دارة .

 كتب ا حفال 

ستخصييييع صييييالي لكتييييب اجحفييييال علييييه أن تكييييرن الكتييييب المعررضييييي ج تتعييييارض 

 لييييدة  مييييع البييييلم الدلنلييييي ر اج تماعلييييي ر الترءرلييييي رأن تكييييرن مناسييييءي لسيييين الحفرلييييي  

السييي ر ر الخرا يييا   كميييا  تشيييتمل عليييه اي مييين العنيييف   الرعيييب  الحءاعيييي ر ا ليييران ج 

 ل ب عدم ا ترا  ا عله صرر علر ج بي أر تصرلر ا نءلام ر الص اءي .

 الم ظررا  

 –الملصييييييبا   – رحاسييييييلي  –ا لعيييييياب  –عييييييرض مييييييراد عليييييير الكتييييييب )الءرسييييييترا   -1

 (.الرسا ل التعللمي مالم تكن مل بي ءكتاب  – التس لد 

 عرض الكتب الم ررة أر المصررة .  -2

 عرض كتب ءدرن تركلل . -3

المعيييرض إدارة  التنيييا ل عييين ا  ن يييي لناشيييرلن آخيييرلن أر تءيييدلل المرا يييع ءيييدرن مرا بيييي -4

 المعرض.أر إخدم ال ناء  ءل  ترة انت ام 

 دارة.ا الترا د ءا  ن ي ءخدف المراعلد الت  ت ددها  -5

 ييييال   يييي رالمحءرعييييا  ر اءييييي ميييين  ءييييل سييييتءعدة ج لسييييما للمشييييتر  ءإدخييييال الكتييييب الم -6

 الد بي.اجشترا     المعارض  رلمنع منادخال ا لكلف ال ناء 
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 عرض المراد رالشخصلا  الت  تررج للعنف رالس ر ر تتعارض مع  لم الم تمع .-7

 ال  اما   

 -التاللي: ل ف  دارة المعرض     الكتب    ال اج   -1

 لم ترد    كشرف المشتر   .أ

 التدعب    ا سعار  .ب

 الكتب الت  للس ل ا تركلل  .ج

 الت  لم لرسل علنا  ل ا  دارة المعرض  .ال دلدة الكتب  .د

 -التاللي: للءنرد الساءبي لحءف    شأن  ال  اما   مخالفي المشتر     الي  -2

 إنتار للمخالفي ا رله  .أ

 إعدق ال ناء لمدة لرم للمخالفي ال انلي  .ب

إعيييدق ال نييياء حلليييي  تيييرة المعيييرض للمخالفيييي ال ال يييي رل يييرم مييين اجشيييترا   .ج

 متتاللتلن.لدررتلن 

مييي ررا أر ءليييع ال نييياء  أرالمحءرعيييا  مسيييتءعدة مييين  ءيييل ر اءيييي  ييي   يييال ءليييع كتيييب  -3

 البادمي.ا     السنرا  ا شر رلمنع منءالءاحن لكلف ال ناء  رًرا 

عنييد تبييدلم حلييب اجشييترا  لعتءيير  مبييدم الحلييب  مرا ييف علييه كا ييي الشييررح راج كييام  -4

 الخاصي ءالمعرض .
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 ش ن الكتب 

نسييييخي را ـــــييييـدة ميييين كييييل  - (2020-2019-2018ال دل ييييي ) نييييا  الكتييييبترسييييل عل -1

ن ا صيييللي ــــــــــــيييـررة ءبلميييي الكتيييب ميييع ءرللصيييي الش ــــــــيييـمر بيييي ءفات - اصيييدار

 م .2019 اعسحس 30   مرعد أ صاا 

 ءتخللع علنا  ر كملا  الكتب المرسلي للمعرض ه  : الشركا  المعتمدة  -2

 التراصل مع السلد سامر كمال  –شركي الكمال للمد ي  .1
 

 +965-22425438- +965-22425439- +965-22425437تلفرن

 +965-22451173- +965-22451172 اكس : 

 +965-22444497مءاشر 

 +965-97842525نبال :

   الءرلد اجلكتررن  :

kamalco77@yahoo.com 

  operation@alkamalshipping.com 

 المر ع اجلكتررن  :

www.alkamalshipping.com 

 

التراصيييل ميييع السيييلد أ ميييد نعيييلم  –الصيييراف الدرلليييي للشييي ن ال يييري  .2

 منصرر 

 +965-24346696تلفرن : 

 +965-24337412تلفاكس : 

 +965-66480888نبال : 

 الءرلد اجلكتررن  :

group.com-ahmed@alsarraf 

 الكرل   – 13145الصفاة    28403ع. ب : 

 -ما لل :  ترسل كملا  الكتب المشاركي ءالمعرض مر بًا ء ا -3

mailto:kamalco77@yahoo.com
mailto:operation@alkamalshipping.com
http://www.alkamalshipping.com/
mailto:ahmed@alsarraf-group.com
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 منشأ. الكتب رش ادةا ماللي ءبلمي ءرللصي الش ن ر اتررة  .أ

 .م  2019نر مءر  14 -أكترءر  20من  راستبءال الكملا مرعد إرسال  .ب

 –المؤليييف  –اسييم الكتيياب -الصييندرق  )ر ييم مييا لليي :كشييف تعء يي  مييدرن  ليي   .ج

 الدار.معتمًدا من مس رل  النسخ(عدد 

ءإدخال يييا اليييه  رلييين لسيييمالييين ليييتم تخليييلع الشييي نا  اليييراردة ءعيييد الفتيييرة الم يييددة  -4

 رر اءلًا.رلت مل المشتر  مس رللي تخللص ا  مركلًا  المعرض 

 عنران . ( نسخي  بح لكل 200لرسل المشتر  ماج ل لد عن ) -5

 الخدما 

 اآلل .تر لر خدمي اجستفسار عن الكتب ءال اسب  -1

 .  رس للمعرض الكتررنلا  -2

 .رالفراتلر ر ملصبا  التسعلر تر لر ا كلاس  -3

 المعرض.تر لر ءاصا  لنبل المشاركلن من رإله  -4

 العارضلن.مرك  لخدما   -5

 را عدنلي للمعرض.لتكحلي اجعدملي ا -6

 المعرض.داخل  اعا  WIFIخدمي  -7

 تر لر خارحي تفاعللي لل م رر. -8

 تر لر تحءلف لأل   ة التكلي.  -9

 

 


