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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  .

 ييي   دليييد  رميييا هيييالتعرليييف ءالنتييياا ال بيييا   رالخكيييرو ميييا م تليييف در  العيييال  ءعيييرض  -2

 .ال  النشر ع

 إتا ي الخرصي للتراص  ءلا المعنللا ءشأا صناعي الكتاب . -3

 لمعرضل عا التنظل  ال

ل يييييع المعيييييرض رج ل ييييير   و   يييييي  إدارة المعيييييرض هييييي  المر يييييع  ييييي  كييييي  ميييييا -1

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

 اجسءاب.

ر ارة اجعييييد  ءدرلييييي الكرليييي  هيييي  ال  ييييي الم رلييييي ءر اءييييي الكتييييب ر  رارات ييييا ن ا لييييي  -2

 رإ ا ت ا.ءشأا الكتب 

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

مييع العليي  أنيي  الكييرلت   رسييعرب ءالييدلناراسيي  الكتيياب  متضييمنيالمعتمييدة  راصييدار الخييراتلر

آلليييا ءعيييد  ليييا  الناشييير ء د يييا   الكتيييابميييا سيييعر  - صييي  المعيييرض  - %  25 صييي  سيييلت  

 ييي   ييا  ر يييرد مءالرييي ءأسيييعار الكتييب ل يييف  دارة المعييرض إعيييادة  .السييعر  ءييي  ال صيي  

 تسعلر الكتب درا الر رع للناشر .
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 د  لارة المعرض لمراع

 ألا  ا سءرع 

  22:00اله  16:30ا لي : الخترة المس               13:00إله  9:00الخترة الصءا لي :              

 22:00إله   10:00السء  :  لر                   22:00إله  16:00 : ال معي  لر              

 

  اجشترا نظا  

عيييدد   ج لبيييللكتييياب عليييه أا  رالمؤسسيييا  المنت ييييمبتصييير عليييه درر النشييير  اجشيييترا  -1

اصييييدار  ييييدلإ  ييييد  آ يييير  25أا لكييييرا لدليييي   عنييييراا ر علييييه (100اصييييدارات ا عييييا  

   . 2023-2022سنتلا 

درر النشييير المدر يييي  ييي  البا ميييي السيييردام جت ييياد الناشيييرلا العيييرب ر  ليييا ليييت   ءييير    -2

 عا معارض الكتب ال لل لي .ل ني المس رللا 

المر ييييييع  اجشييييييترا  علييييييهتسيييييتر   ال  ييييييي المشيييييياركي الءلانييييييا  الييييييراردة  ييييي  حلييييييب  -3

 .اجلكتررن 

 –المسيييييتندا  المحلرءيييييي  صيييييرر  يييييرا ا   الكتررنليييييا  مليييييعترسييييي  ال  يييييي المشيييييتركي  -4

ليييا  – (صيييررة عيييا الييير ع ر السييي   الت يييارو  -–صيييرر ش صيييل   -نميييرتا تركلييي  

 .لت  استبءا  نسخ رر لي 

 عا حرلف المر ع المراد المشاركي ء ا اد ا  ك  ا صدارا   -5

 ISBN عسني الحء المؤلف اس  الكتاب   
تصيييييييييييييينلف  سييييييييييييييب 

 المرضرع 
نييييييييييرع 
 الت للد

 صيييي   ءيييي  السييييعر  
25 % 
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رالعلمليييييي  رالكتيييييب الترا لييييييلسيييييما ءءيييييرامر الكمءليييييرتر رالتييييي  ت تيييييرو المرسيييييرعا   -6

  بح.النشر المكتء  ال اصي ءالتشكلللي  ررسرما  الخنرا

درجر للتركلييي  الرا يييد رللمشيييار  ميييا دا ييي   165دلنيييار أر  50رسييير  للتيييركلد  ءرا يييع  -7

 .تركلد   3درلي الكرل   ما  اراتركلد  ر  5الكرل  ال ف ء ضا ي 

 لا لت   ءر  الت رلد  الماللي .   –ر الءحا ا  اج تمانلي الك  ن  الد ع عا حرلف - -8

ميييالر  31 إليييه  أءرلييي  22ميييا شيييترا  عليييه المر يييع اجلكتررنييي  سيييلت  اسيييتبءا  حلءيييا  اج -9

اجعتييييتار عييييا  ءيييير   أرسييييلت  ارسييييا  رسييييالي عءيييير الءرلييييد اجلكتررنيييي  ءبءيييير      2023

 .اجشترا  

ر    30/8/2023نسيييتبء  ردرد اجشيييترا  عيييا حرليييف المر يييع  ييي  مرعيييد ا صييياب  -10

 رلعتءيييير اشييييتراك سييييلت  تعحلخييييخ   اصييييلي الييييد ر  للمشييييتر  المتييييأ ر عييييا هييييتا المرعييييد 

كمييييا لييييا لنظيييير ءحلءييييا  اسييييت راا  .اجشييييترا ءييييالمعرض جعيييي  لعييييد  التبلييييد ءشييييررح 

 ر  لدرلي الكرل  ءعد هتا التارلخ.تأشلرة د 

تأشيييلرة محاءبيييي ال: ل يييب أا تكيييرا كا يييي الءلانيييا  المسييي لي  ييي  حليييب اسيييت راا تنءلييي  

لت مييي  المشيييار   راضييي ي ل يييرا  السيييخر ر ر يييف صيييررةتتحييياءف تيييا  ميييع  يييرا  السيييخر ر

  .  المبدمي المس رللي عا ص ي الءلانا

 كتب ا حخا  

لكتيييب اجحخيييا  عليييه أا تكيييرا الكتيييب المعررضيييي ج تتعيييارض ميييع   سييي  صيييع لس

البيييييل  الدلنليييييي ر اج تماعليييييي ر الترءرليييييي رأا تكيييييرا مناسيييييءي لسيييييا الحخرليييييي    ليييييدة 

السييي ر ر ال را يييا   كميييا  تشيييتم  عليييه او ميييا العنيييف   الرعيييب  الحءاعيييي ر ا ليييراا ج 

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

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

 (.الرسا   التعللمي مال  تكا مل بي ءكتاب  – التس لد 

 عرض الكتب الم ررة أر المصررة .  -2

 عرض كتب ءدرا تركل  . -3

المعيييرض إدارة  التنيييا   عيييا ا  ن يييي لناشيييرلا آ يييرلا أر تءيييدل  المرا يييع ءيييدرا مرا بيييي -4

 المعرض.أر إ دم ال ناء  ء   ترة انت ام 

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

 ييييا    يييي رالمحءرعييييا  ر اءييييي مييييا  ءيييي  سييييتءعدة ج لسييييما للمشييييتر  ء د ييييا  الكتييييب الم -6

 الد بي.اجشترا     المعارض  رلمنع مااد ال ا لرلف ال ناء 

 ليييإ لبييير  الناشييير – خييي  تر ليييع كتييياب عيييا حرليييف المر يييع اجلكتررنييي  ليييت  تبيييدل  حليييب  -7

سييياعي عليييه ا  ييي  .  24المشيييار  ءتبيييدل  حليييب إ اميييي  خييي  تر ليييع  ءييي  مرعيييد ال خييي  ب 

   اعييييييييا حرلييييييييف الييييييييد ر  علييييييييه  سيييييييياء   يييييييي  ءراءييييييييي الناشييييييييرل

   https://bookfair.nccal.gov.kw 

لءرليييييد ر يييييض الحليييييب سيييييلت  ا حيييييار الناشييييير  عيييييا حرليييييف ا أر ييييي   يييييا  المرا بيييييي ر

 اجلكتررن  

  رعليييه اب المتر يييع ل ييي   ضيييرر  مييياهلرو  منصيييي ل خيييد  التر ليييع للكت ييي سيييلت  تييير لر

سيياعي مييا مرعييد ال خيي   24 خييد  التر لييع  ءيي  دار النشيير تبييدل  حلييب   يي  منصييي 

. 

   ل يييف  دارة المعيييرض نبييي   خييي  التر ليييع ميييا ال نييياء لمنصيييي  خيييد  التر ليييع رتلييي

 لماتبتضل  المصل ي العامي .

https://bookfair.nccal.gov.kw/
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عيييرض الميييراد رالش صيييلا  التييي  تيييررا للعنيييف رالسييي ر ر تتعيييارض ميييع  يييل  لمنيييع  - -8

 الم تمع .

 ال  اما   

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

 ل  ترد    كشرف المشتر   .أ

 التدعب    ا سعار  .ب

 الكتب الت  للس ل ا تركل   .ا

 

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

 إنتار للم الخي ا رله  .أ

 إعدق ال ناء لمدة لر  للم الخي ال انلي  .ب

إعيييدق ال نييياء حلليييي  تيييرة المعيييرض للم الخيييي ال ال يييي رل ييير  ميييا اجشيييترا   .ا

 متتاللتلا.لدررتلا 

مييي ررب أر ءليييع ال نييياء  أرالمحءرعيييا  مسيييتءعدة ميييا  ءييي  ر اءيييي  ييي   يييا  ءليييع كتيييب  -3

 البادمي.ا شرا     السنرا   رلمنع ماءالءاحا لرلف ال ناء  رًرا 

ءيييدرا تبيييدل  حليييب إ اميييي  خييي  تر ليييع ر ال صييير  إ اميييي  خييي  تر ليييع كتييياب  يييا   ييي   -4

لت   الرييييام  خيييي  التر لييييع رانييييتار الييييدار ر اصييييدار علييييه مرا بييييي إدارة المعييييرض سيييي

 م الخي .

عنييد تبييدل  حلييب اجشييترا  لعتءيير  مبييد  الحلييب  مرا ييف علييه كا ييي الشييررح راج كييا   -5

 ال اصي ءالمعرض .
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 ش ا الكتب 

  ترسييي  العلنيييا  ال دليييدة للكتيييب ميييع الكمليييا  المشييي رني للعيييرض  ييي  حيييررد منخصيييلي

 علل ا ملصف علنا  

 ءت للع علنا  ر كملا  الكتب المرسلي للمعرض ه  : الت  تبر الشركا   -1
 التراص  مع السلد سامر كما   –شركي الكما  للمد ي  .1

 

 +965-22425438- +965-22425439- +965-22425437تلخرا

 +965-22451173- +965-22451172:  اكس 

 +965-22444497مءاشر 

 +965-97842525نبا  :

   الءرلد اجلكتررن  :

kamalco77@yahoo.com 

  operation@alkamalshipping.com 

 ن  :المر ع اجلكترر

www.alkamalshipping.com 

 التراص  مع السلد أ مد نعل  منصرر  –الصراف الدرللي للش ا ال رو  .2

 +965-24346696تلخرا : 

 +965-24337412تلخاكس : 

 +965-66480888نبا  : 

         66287779-965+ 

 الءرلد اجلكتررن  :

group.com-ahmed@alsarraf 

 الكرل   – 13145الصخاة    28403ع. ب : 

mailto:kamalco77@yahoo.com
mailto:operation@alkamalshipping.com
http://www.alkamalshipping.com/
mailto:ahmed@alsarraf-group.com
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 -ما لل :  ترس  كملا  الكتب المشاركي ءالمعرض مر بًا ء ا -2

 منشأ. الكتب رش ادةا ماللي ءبلمي ءرللصي الش ا ر اتررة  .أ

 .   2023 نر مءر  16إله أكترءر  22ما  راستبءا  الكملا مرعد إرسا   .ب

 –المؤليييف  –اسيي  الكتيياب -الصييندرق   ر يي  مييا لليي :كشييف تعء يي  مييدرا  ليي   .ا

 الدار.معتمًدا ما مس ر   النسخ(عدد 

ء د ال يييا اليييه  رليييا لسيييماليييا ليييت  ت ليييلع الشييي نا  اليييراردة ءعيييد الختيييرة الم يييددة  -3

 رر اءلًا.رلت م  المشتر  مس رللي ت للص ا  مركلًا  المعرض 

 عنراا . ( نس ي  بح لك  250لرس  المشتر  ماج ل لد عا   -4

 ال دما 

 اآلل .تر لر  دمي اجستخسار عا الكتب ءال اسب  -1

 .  رس للمعرض الكتررنلا  -2

 .رالخراتلرتر لر ا كلاس  -3

 المعرض.تر لر ءاصا  لنب  المشاركلا ما رإله  -4

 العارضلا.مرك  ل دما   -5

 للمعرض.را عدنلي لترحلي اجعدملي ا -6

 المعرض.دا    اعا  WIFI دمي  -7

 تر لر تحءلف لأل   ة التكلي.  -8

 

 


