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 الكتاب السوري معرض 

 / كتـــــابنـــــــا ... غــــدنـــــــــا /

 

 .0202برعاية وزارة الثقافة تقيم مكتبة األسد الوطنية معرض الكتاب السوري لعام 

والمؤسسات الرسمية والوزارات والجامعات والمعاهد العامة  الناشريندعوة السادة المعرض ر إدارة ــــيس

  الكتاب السوري وذلك في الفترة ما بين:  للمشاركة في معرضالسوريين والخاصة 

 .0202 / 22   / 6    ولغاية 0202/ 22   / 06  من  

 .ورقية والكترونية لديهم من مطبوعات لعرض ماوذلك 

 

 شروطالدفتر 

 المعرضنظام االشتراك في 

 :المعرض األول: أهدافلفصل ا

 ا -
 
 السورية.  النتاجات الفكريةالع المواطن السوري على أحدث ط

  .في الجمهورية العربية السورية حركة النشر وتحفيز تشجيع دعم و  -

 .العربي السوري لدى المواطن والثقافةتوسيع أفق المطالعة  -

 .يالورقي واإللكترون تعزيز مقتنيات المكتبة من اإلصدارات الحديثة للكتاب -

 :االشتراكشروط  :الفصل الثاني

 .الجمهورية العربية السورية فيالسوريين  للناشرينفي المعرض  االشتراكيقبل 
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 قوائم الكتب المشاركة: 

ــــ الكتب السورية الحاصلة على موافقة التداول من وزارة اإلعالم ترسل بقائمة مستقلة على أن  1

 .2121ولغاية  2112من عام يكون تاريــــخ الطباعة 

بقائمة مستقلة على أن يكون تاريــــخ  التداول ترسلــــ الكتب المطبوعة وغير حاصلة على موافقة  2

 .2121ولغاية  2112الطباعة من عام 

إلدارة  التداول(الحاصلة على موافقة  )غير ــ تتعهد دار النشر المشاركة بإحضار نسخة من الكتب  3

 المعرض لعرضها على لجنة معاينة المطبوعات. 

ــ تكون مشاركة الكتب المطبوعة والحاصلة على موافقة طباعة وغير حاصلة على موافقة  4

 التداول مشروطة بموافقة وزارة اإلعالم على عرضها ضمن المعرض. 

اريــــخ النشر من األحدث وفق ت 2121عام ل بالمعرضالمشاركة بها ترسل جميع القوائم المراد ـــ  2

 . library.gov.sy-FAIR21@alassad كسل(إ )بصيغة   التالي عبر اإليميلإلى األقدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202في المعرض لعام  ةشاركية المكيف

 : باالشتراكاألوراق الخاصة 

 باالسم الصريــــح والتوقيع والخاتم اشتراكطلب ــــ 
ً
  .بالمعرض ممهورا

 باالسم الصريــــح والتوقيع والخاتم ــــ التعهد الشخصي الخاص بالمعرض
ً
 .ممهورا

عبر البريد االلكتروني الخاص بمعرض الكتاب دارة اإل يبلغ المشترك بالموافقة على اشتراكه من ـــــــ 

  .2121السوري لعام 

 .(الرابع  الفصل )راجعالمخصصة لكل دار.  وفق المساحةتسديد بدل االشتراك لــ  
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 أحكام عامة: 

موهالما ورد في القوائم التي  مطابقةبأن تكون  التقيد على المشاركين عند إحضار الكتب  ـــ1
 
 قد

  .المعرضالقوائم الموافق عليها من إدارة  وفق

 .كالة(و مشاركة )مباشرة أو أخرى يحق ألي مشارك عرض أو إدخال منشورات لدور نشر  ال   ـــ 2

وال  ،جناحهال يحق للناشر أن يعهد ألي دار أو أي شخص من خارج داره باإلشراف على  ـــــ 3

وممهور أو من يوكله بكتاب خطي موقع  ،إال من الناشر نفسه المعرضيسمح بإرسال الكتب إلى 

 بخاتم الدار. 

 أ جناحهال يحق ألي عارض التنازل عن  ـــ 4
ً
 و جكليا

ً
 مهما كانت األسباب.  لغيرهزئيا

ويمنع عرض أي كتاب  ،من اإلدارة ا الموافق عليه القائمةالكتب حسب  بإحضار العارض  يلتزم ــــ 2

 من اللجان المختصة.  القوائم الموافق عليها يرد ضمن لم 

ويحق إلدارة المعرض استبعاد عرض أي  ، قضائي نزاعال يقبل عرض أي كتاب يكون موضع  ــــ 6

 ارة الحق باتخاذ اإلجراء المناسب. لإلدــ ف المخالفةوفي حال  ،كتاب يكون مدار نزاع أثناء المعرض

 م يمنع عرض أي كتاب ـــــ 7
 
 حرم الدار تو  ،الجناحوفي حال الضبط يغلق  ،أو منسوخ مزور أو  لد ق

 عن حق المتضرر بمراجعة القضاء ،دة عامينمالمشاركة في المعرض  من
ً
 .فضال

 ناشريه أو وكالئهم فقط.  أجنحةفي  جاز عرضهواحد ون لعنوان ناشر الإذا تعدد  ـــــ 8

من السعر األصلي المحدد على الكتاب  %02لحسم ال يقل عن تخضع الكتب المباعة  ـــــ 9

 مقدم من المشترك. وبسعر ينقص عن سعر السوق المحلي بموجب التعهد الشخصي ال

 إعالم اإلدارة  المشارك علىـــــ  11
ً
الذي يرغب بإدخاله إلى أرض عن األثاث اإلضافي  مسبقا

.  اإلدارةالمعرض للحصول على الموافقة من 
ً
 أصوال

ي ساحات ومداخل المعرض أو ف الدعايةتوزيــــع أو تعليق أي نوع من مطبوعات  ـــــ يمنع 11

 ممراته. 
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وتجنب  ،ووضع الكتب على الرفوف ،وحسن ترتيبه ،االهتمام بنظافة جناحه على العارض ـــــ 12

 على األرض
ً
 .وضعها عشوائيا

بتعويض األضرار التي يمكن أن تحصل  وهو ملزم ،جناحهمسؤولية إدارة  العارضيتحمل  ـــــ 13

 أنه سيسلم األثاث بحضور صاحب الدار  ،مدة المعرض طيلةللتجهيزات 
ً
يتقدم  أن وعليه ،علما

 أي خلل في األثاث عند تسلمه له.  بطلب فوري إلدارة المعرض عند وجود 

يمنع تجاوز المساحات المخصصة ألجنحة العارضين أو استخدام الممرات المخصصة  ـــــ 14

 المعروضات التي وضعت خارج المساحة المخصصة. ويحق إلدارة المعرض حجز  ،للزوار 

 قبل موعد ساعة اخت تفريغها أو  أجنحتهمإغالق  للعارضينال يحق  ـــــ 12
ً
 أو كليا

ً
 تام المعرض  جزئيا

 .0202/  6/22السبت     من يوم مساء  /  ةالثامنالساعة / 

 إلدارة المعرض تحديد مساحات األجنحة وفق الحيز المكاني المتاح للمعرض.  ــ يحق 26

 األسباب.  دون ذكر  كة أي دار نشر يحق إلدارة المعرض رفض مشار  ـــــ 21

 ( )المواعيد: الثالثالفصل 

 عدا يوم االفتتاح المعرضمدة  -1
ً
 :أحد عشرة يوما

 
ً
  .بما فيها أيام الجمعة والعطل الرسمية ،2121/ 11/ 6ولغاية  2121/ 11/  26   من بدءا

 .0202/ 22/  06    الثالثاءيوم  السادسة مساء  حفل االفتتاح الرسمي للمعرض الساعة 

 2121/ 9/  13   االثنينيوم طلبات االشتراك مع بداية الدوام الرسمي من صباح  تقديميبدأ  - 2

 .2121 /   9   / 21   االثنين يومالرسمي  دوامالولغاية انتهاء 

  :أو ممثليهم إلى المعرض لتحضير األجنحة وإعدادها للبيع يكون العارضينحضور ـــ  3

 من الساعة  2121/  11 / 24األحد    في يوم
ً
 وحتى الساعة  التاسعةبدءا

ً
  الثامنةصباحا

ً
 .ليال

 من الساعة . ب2121/ 11 / 22االثنين وفي يوم 
َ
 وحتى الساعة  التاسعةدءا

ً
  الثامنةصباحا

ً
  .ليال
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 ( العاشرةمن الساعة) فترة واحدةضمن  للزوار:  المعرضأوقات الدوام خالل أيام 
ً
حتى  صباحا

  .كافة  أيام المعرض مساء  ( الثامنةالساعة )

 :للعارضينخالل أيام المعرض أوقات الدوام 

  (التاسعةالساعة )من  ابتداء  ــ 
ً
 .صباحا

 العاشرة( وحتى )التاسعةــ تزويد الكتب للناشرين خالل أيام المعرض من الساعة )
ً
  .( صباحا

 :الرابعالفصل 

 نفقات االشتراك: 

، وكذلك التي يطلب االشتراك بها في المعرض الخزائنتحضير ل )التجهيز(بدل يتحمل المشترك ـــ 

بواقع  الضرورية والمطلوبة على أرض المعرض في المكتبة، واالستعالمات خدمات الحراسةبدل 

  متضمنة ،الكلف المبينة أدناه
ً
 الخزائنأجور التخطيط واالستقدام والتركيب والترحيل لتلك  أيضا

 واإلشراف على جميع األعمال. 

 المربــع: بدل التجهيز للمتر ـــ  

 . ألعضاء اتحاد الناشرين الواحد  للمتر المربــع ليرة سورية ألف عشرون / 21111/   

 . لغير أعضاء اتحاد الناشرين ألف ليرة سورية للمتر المربــع الواحد  وعشرون خمسة/  22111/   

 من  وفق إشعار مصرفي:  دفعة واحدةتدفع 
ً
 0202/  9/  26ولغاية  0202/  9/  20بدءا

. في حال 0202/  22 / 60إعادة النظر بقيمة بدل التجهيز قبل االفتتاح    )يمكنمالحظة: 

 تبدل األسعار الرائجة لكلف إقامة المعرض(. 

التي  الخزائنيفوض المشترك إدارة المعرض بالقيام بجميع اإلجراءات واألعمال الالزمة لتجهيز  -

والذي  ،وذلك بما ال يتجاوز المبلغ المبين أعاله ،يحددها المشارك وأداء األموال لمستحقيها 

 .متر مربــععن كل دفعه لهذه الغاية 
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لقاء مشاركته في المعرض  المترتب عليه بدالت التجهيز يجب على كل مشارك تسديد كامل  -

لدى باسم معرض مكتبة األسد الدولي للكتاب  (002 - 018052 – 0106) رقم  على حسابنا

يرسل نسخة من اإلشعار المصرفي عبر البريد وأن  ،فروع المصرف التجاري السوري في سورية

 اإللكتروني للمعرض. 

 

 @library.gov.sy-alassadFAIR21 ــ للتواصل واالستفسار: 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3321278ــــــ  3321816  هاتف:  

   0966367275   السيد عصام عيساني   جوال: 

 0991125373السيد مؤيد قسوم                  

 :الخامسالفصل 

 يلي:  المعرض بماإدارة  تقوم

 والدعاية اإللكترونية. والصحافة والالفتات والتلفاز توفير الدعاية الالزمة للمعرض باإلذاعة  -

 تنظيم  -
 
ويمنح المشارك عن   ،للدخول بموجبها إلى أرض المعرض مويات للعارضين ومندوبيهه

على أن يعاد تسليمها إلى إدارة المعرض عند براءة الذمة في  كل جناح بطاقتي دخول فقط

 .نهاية المعرض

 كافة  إدارة المعرض تعليمات تحدد سير العمل والبيع في المعرض يلتزم بها المشاركين تصدر -

 .تحت طائلة المسؤولية

 الـمـديـــــر العــــــام         
 لمكتبة األسد الوطنية   

 وزيـرة الثقافـة             إيــــــــاد مرشـــــــد                  
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 الدكتورة لبانة مشّوح                                                                

 اشتراك طلب                                               

 0202الكتاب السوري معرض 

 / كتـــــابنـــــــا ... غــــدنـــــــــا /

 اسم الدار: ...............................................................................

 اسم المشترك: .......................................................................

 نوان: )دولةــ مدينة(: ............................................................الع

 رقم الجوال:                                                                  الهاتف:  رقم 

 صندوق البريد:                                                                      فاكس:  

 البريد اإللكتروني:

 عدد الكتب المشارك بها:

  ....................................    المطلوبة بالمتر المربع: المساحة

 عن الجناح: .................................. لاسم المسؤو

 اسم المندوب:

 اسم المندوب:

 ختم الجهة المشاركة                                                             التوقيع: 

 

 لكتروني للمعرضج قائمة المنشورات على البريد اإلرفاقه مع نموذإيرجى تعبئة النموذج وـــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0206/ 9   /  61االشتراك آخر موعد لتقديم طلبات ـــــــ 
 ليرة سورية. ألفانفقط وكل بطاقة إضافية برسم قدره  للمندوبينيمنح العارض بطاقتين ــــــ 
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 خصيــد شــتعه                                                  

 0202الكتاب السوري معرض                                        

 / كتـــــابنـــــــا ... غــــدنـــــــــا /   

 .................................أنا الموقع أدناه ........................... صاحب دار   

 بــــ:أتعهد 

تحمل كامل المسؤولية في أو 0202لهذا العام بالمعرض ــــ االلتزام بدفتر الشروط الناظم لالشتراك 

 حال المخالفة.

في المعرض مطابقة لقوائم عناوين الكتب  ()مباشرــــ االلتزام بأن تكون الكتب المشارك فيها بجناحي 

 وأتحمل كامل المسؤولية القانونية واإلدارية. ،ليها من إدارة المعرضالموافق ع

عن سعر الكتاب الرائج  % 02بحسم ال يقل عن  0202الكتاب السوري لعام ـــ بيع كتبي في معرض 

 في السوق المحلي.

 

 .0202التاريخ:         /         / 

 

 الدار ..........................................  االسم صاحب الدار ...............................   

 

 والخاتمالتوقيع                                                                              
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 0202السوري  الكتابمعرض 

 / كتـــــابنـــــــا ... غــــدنـــــــــا /       

 

 قائمة بعناوين الكتب التي يرغب المشارك بعرضها 

 اسم المؤسسة:

 عنوانها:

 ت
 المؤلف عنوان الكتاب

عدد 
 األجزاء

 سنة النشر
عدد 

 الصفحات

2      

0      

3      

4      

2      

6      

7      

8      

9      

22      

22      

20      

23      

24      

22      

26      

27      

28      

29      

02      

 


