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االفتتاحية

بقلم: سعيد عبده مصطفى
رئيس مجلس إدارة

إتحاد الموزعين العرب

مشاكل التسويق ومن أين نبدأ
في فترات متقاربة خالل السنوات السابقة يتجدد الحديث عن ضرورة وجود شركة توزيع 
كبرى للمطبوعات الورقية.. وأيضا الكتاب اإللكتروني وذلك تحت ضغوط كثيرة تتعرض لها 

مهنة النشر وتعاني كل يوم من اآلثار المترتبة على ذلك..
نقاشية  جلسات  بعمل  للكتاب  الدولي  ظبي  أبو  معرض  في  سنوات  منذ  بدأُت  وقد 
في ندوات موسعة حضرها ناشرين ومثقفين وأضالع المهنة للنقاش حول هذه األمور... 
الجلسات في مصر من خالل اتحاد الناشرين المصري واتحاد الموزعين العرب في األهرام 
للمتاعب  عرض  وهناك  المصري..  الناشرين  اتحاد  وأيضا  المعارف  ودار  للتوزيع  والقومية 

ولكن ليس هناك تصور متكامل للحلول التي تعالج المرض وليس الَعرض!!
وأعتقد أن من أهم هذه المشاكل:

• إن الناشر ال يجيد العمل الجماعي ال مع مجموعة أو من خالل االتحادات.
• غياب الشفافية واألرقام الحقيقية.

• عدم وجود دراسة لألسواق تحدد: أوًلا: متاعب الناشر – ثانًيا: اختيار الكتاب – ثالًثا: احتياجات 
األسواق – رابًعا: جودة المنتج - خامًسا: آليات السوق والتعامل معه في السوق العربية 

أوال - سادًسا: المتاعب أو معوقات العمل في األسواق العربية وكيفية الحلول.
الناشرين  من  قليل  غير  عدد  ودخول  الرقمي  الكتاب  في  األخيرة  التطورات  بعد  وطبعا 
على مستوى الوطن العربي هذا المجال أصبح هناك ضرورة لتنظيم العمل والتفكير في 

حلول..
شركة واحدة كبرى

• هذا الكيان المقترح البد أن يكون هناك ذراعان في القاهرة وبيروت لهذه الشركة.
• دراسة جدوى اقتصادية وأن نقدم نحن محددات هذه الدراسة.

• هناك شركات بالفعل في األسواق تعمل في مصر والسعودية ولبنان ومن الممكن 
االستفادة منها.

• هناك تجربة في مصر لالستفادة من شركات التوزيع وقيامها بعمليات الشحن بسعر 
تدفعه  ما  قيمه  من   10% بـ  مصر  محافظات  إلى  الكتب  توصيل  وأيضا  البالد  داخل  رمزي 
لشركات مثل أرامكس وdhl  وغيرها خالل 24 ساعة، ولكن نحن فقد دأبنا على الشكوى 

فقط وعدم تجربة الجديد!! التجربة جاهزة وناجحة وممكن أن تكون جزء من الحل.
• اختالف األنظمة والجمارك والفسوحات والرسوم على الكتب يؤثر بالسلب على حركة 

تداول الكتب أو المطبوعات وهذا مشوار طويل.
• من الممكن عن طريق وضع برنامج تسويقي ومنصة واحده تجمعنا أن تكون بداية مع 

خدمات لوجستية كبداية جديدة صغيرة.
ومن الممكن أن نسير في هذا األمر من خالل عدة محاور أهمها:

1- دراسة السوق، وأعتقد أنها مهمة اتحاد الناشرين العرب واالتحادات اإلقليمية وهناك 
الكثير من الممكن أن يساهم في هذه الدراسة من المستفيدين وهم ُكثر.

مراحل  على  نتوسع  ثم  مصغر  نموذج  ونأخذ  الشركات  بعض  بين  مبدئي  تعاون   -2
للتسويق الجماعي ورقي وإلكتروني.
3- أن نبعد عن نظريات التطاحن واألنا.

4- أن يوضع برنامج زمني للتنفيذ.
عالج  ألنها  الناشر  منه  يعاني  وما  العربية  المعارض  لمشاكل  سريعة  حلول  وضع   -5

ينتظره الناشر.
– غياب آليات حماية الملكية الفكرية وجود ناشرين بالمعارض الغربية  تعارض المواعيد 

لم يمر على وجودهم عام أو عامين مع حرمان ناشرين كبار من الحضور.
• أسس اختيار المشاركين. • أسس التزويد وشفافيته.

• الشحن وإمكانية وضع شروط موحدة وقواعد لحماية الناشر.
بالمعارض والتي أصبحت تجارة وليس خدمة  إيجار األجنحة  المبالغة في تكاليف  • عدم 
الخدمات  في  المنزلية  واألدوات  الموبيليا  معرض  مع  تساوى  الكتاب  فمعرض  للثقافة 

واألسعار وهناك فرق.
هذه الحلول أقدمها لكل ناشر.. قد تكون جزء من الحل أو مشروع للحل..

ولكن المهم متى وأين تبدأ وكيف.. هذه مشكلة العرب.
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أخـبـار

قام الفاعالن الرئيسيان في قطاع توزيع الصحافة الورقية بالمغرب؛ 
سبريس وسوشبريس؛ بوضع الصيغة النهائية لتقارب رأسمالي وعملي.

وسيمكن هذا التقارب، من توفير المطبوعات الصحفية للقراء في 
ربوع المملكة، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع مهم لتكاليف التوزيع. 
شبكتي  قوة  من  الناشرين  استفادة  التقارب  هذا  كذلك  سيتيح  كما 

التوزيع على مستوى التغطية الجغرافية والتوزيع العددي.
ومن أجل استمرار تواجد الصحافة الورقية بتعدديتها في جميع ربوع 
المملكة، وفي ظروف اقتصادية متوازنة فسيستلزم ذلك أيضا تطبيق 

مقتضيات المادة 7 من القانون 13ــ88 المتعلق بالصحافة والنشر. 
وعالوة على نشاط توزيع الصحافة، تعتزم المجموعة الجديدة دعم 

تطوير أنشطتها في المهن االستراتيجية التالية:
شبكة  خالل  من  المغربي  للسوق  اللوجستيكية  الخدمات  تقديم  ــ 
لوجستيكية فعالة في 23 مدينة من المملكة وذلك انطالقا من قاعدة 

لوجستيكية مركزية حديثة.
ــ التجارة من خالل إمكانيه توزيع عدة منتجات عبر شبكة تضم أكثر 
والتربية من  الثقافة  ــ  الشركات  بيع وزبناء من فئة  من 5000 نقطة 

خالل نشر وتوزيع الكتب بما فيها الكتب المدرسية.
نبذه عن سبريس:

أسست الشركة العربية اإلفريقية للتوزيع والنشر والصحافة سبريس، 
سنه 1977 وتقدم مجموعة سبريس لزبنائها:

عدة  وتوزيع  التجارة  ــ  الجرائد  ورق  واستيراد  الصحافة  توزيع  ــ 
خدمات  ــ  بيع  نقطة   5000 من  مكونه  شبكة  خالل  من  منتجات 
لوجستيكية وخدمات أخرى من خالل شبكة لوجستيكية في 23 مدينة.

ــ خدمة اإلعالنات والملصقات على مستوى شبكة األكشاك.
نبذة عن سوشبريس:

أسست الشركة الشريفة للتوزيع والصحافة سوشبريس سنه 1924 
وكانت تعتبر فرعا لرائد توزيع الصحافة الفرنسي Prestaliss إلى 
مستوى  على  متواجدة  وهي  الجديد  التجمع  إلى  اليوم  انضمت  أن 

األنشطة التالية:
ــ توزيع الصحافة الوطنية واألجنبية ــ نشر وتوزيع الكتب بما فيها 

الكتب المدرسية ــ توزيع منتجات أخرى.
 EDITO Ventures نبذه عن

EDITO Ventures هو صندوق استثمار مكتتب من طرف فاعلين 
مؤسستين مغاربة؛ يعني باالستثمار في قطاع التوزيع، الثقافة والتربية.

 EDITO Ventures المجموعة المالكة لشركة 
سبريس تضم لها شركة سوشبريس التابعة 

 Prestaliss سابقا للمجموع الفرنسية

على  اإلعالمية  لالستثمارات  الدولية  الشركة  استحوذت 
متحدث  وقال  العربية.  اإلماراتية  اليومية  »الرؤية«  صحيفة 
اإلعالمية:  لالستثمارات  الدولية  الشركة  باسم  رسمي 
يكون  أن  اختارت  التي  »الرؤية«  على  االستحواذ  »يسعدنا 
الرقمية  منصتها  وكذلك  اإلمارات«  كل  »صحيفة  شعارها 

.»alroeya.ae« عربية المحتوى
المجموعة  إلى  ومنصتها  »الرؤية«  تنضم  الخطوة،  وبهذه 
اإلعالمية المتنامية للشركة التي تتطلع بحسب متحدثها إلى 
محتوى  توفير  أجل  من  »الرؤية«  إدارة  مع  قرب  عن  العمل 
إخباري إعالمي أكثر قوًة وانتشاراً مع مزيد من التركيز على 
اإلعالم الرقمي ومقاطع الفيديو واإلنفوغرافيكس واالهتمام 

بالتفاعل المجتمعي في دولة اإلمارات والمنطقة.
المنصة  تكون  ألن  للمتحدث،  وفقا  »الرؤية«،  وتطمح 
صناعة  تطور  دعم  في  وابتكاراً  تأثيراً  األكثر  اإلعالمية 

اإلعالم في الدولة والمنطقة.
أن  ميديا/  /آي  الناشر  باسم  متحدث  أوضح  جهته،  من 
العمل يسير قدما مع فريق إدارة الشركة الدولية لالستثمارات 
وكذلك  اإلعالمية  المنصة  عمل  تعزيز  لمواصلة  اإلعالمية، 
أفضل  تقديم  استمرار  ضمان  بهدف  »الرؤية«،  صحيفة 

محتوى إعالمي عربي للقارئ.
وكانت صحيفة »الرؤية« قد أُطِلقت في الثاني من ديسمبر 
القطاعات  مستهدفة  اإلمارات،  لكل  صحيفًة   ،2012
والمواضيع التي تمثل اهتمام القارئ، المواطن والمقيم على 

حد سواء.

انضمام صحيفة الرؤية الى المجموعة 
)IMI( الدولية لالستثمارات اإلعالمية

قرر مجلس إدارة الشركة 
تعيين  للصحافة  التونسية 
بن  الكريم  عبد  السيد/ 
عبداللـه رئيساً مديراً عاماً 

للشركة.

أخبار الشركة 
التونسية للصحافة
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التجارة  مصطلح  بين  األحيان  كثير  في  الباحثون  يخلط 
اإللكترونية E-trade ليعبر عن مفهوم األعمال اإللكترونية 
E-Business فاألعمال اإللكترونية أوسع نطاقا من التجارة 
اإللكترونية كونها تقوم على فكره E-Business االلكترونية 
والمالية  واإلنتاجية  اإلدارية  األنشطة  سائر  إلى  وامتدادها 
أو  البائع  بين  بالعالقة  فقط  تتعلق  ال  أنها  كما  والخدمية، 
بوكالئها  المنظمة  عالقة  إلى  تمتد  اذ  بالعميل،  المورد 
العمل  أداء  أنماط  إلى  تمتد  كما  وبعمالئها،  وبموظفيها 

وتقييمه والرقابة عليه.
وتتمثل األعمال اإللكترونية:

في تطويع خدمة األعمال والمساهمة في الرقي باألعمال 
من خالل استخدام التقنيات المختلفة، فهي تشتمل تطبيقات 
وتطبيقات  الشركة  سياسة  برسم  المعنى  التنفيذي  المكتب 
االعمال اإلدارية الخاصة بالشركة، وأرشفة الوثائق وأنظمة 
عليها  يطلع  ال  داخليا  تجاوزها  يمكن  مهام  وأي  الحجوزات 
العامة مثل الحسابات واعمال الخدمات والتخزين واإلدارة.

أما التجارة اإللكترونية: فهي أسواق الكترونية وآليات، يتم 
فيها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات عبر 
شبكة االنترنت والشبكات التجارية المحلية والعالمية، ويشمل 
وتبادل  والخدمات،  السلع  عن  والمعلومات  اإلعالنات  ذلك 
البيانات اإللكترونية )كتالوجات األسعار، والمراسالت اآللية 

السلع  عن  واالستعالم  والشراء،  البيع  بعمليات  المرتبطة 
والفواتير اإللكترونية والتعامالت المصرفية(.

التجارة  نشاطات  أبرز  من  االلكتروني:  التسويق  ويعتبر 
اإللكترونية التي تتم عبر االنترنت، ذلك أن الوظيفة التسويقية 
هي إحدى الوظائف المنظمة التي تسعى إلى تسهيل تبادل 
خالل  من  المستهلك،  إلى  المنتج  من  المنتجات  وانسياب 
المنافع  تحقق  بحيث  معينة،  وأساليب  أدوات  استخدام 
المطلوبة ألطراف العملية التسويقية، وتتم هذه العمليات في 

ظل بيئة سريعة التغير.
في  االنترنت  بواسطة  رئيسي  بشكل  العملية  هذه  وتتم 
ممارسة كافة األنشطة التسويقية كاإلعالن والبيع والتسعير 
المنتجات  وتصميم  التسويق  وبحوث  والترويج  والتوزيع 
الجديدة واستخدام الطرق اإللكترونية في عملية الدفع عبر 

االنترنت.
والرغبات  االحتياجات  تحديد  يمكن  التسويق  خالل  فمن 
للسوق المستهدف، والحصول على الرضا المرغوب بفعالية 
اإللكترونية  الصفة  أضفنا  إذا  المنافسين؛  من  أكبر  وكفاءة 
للتسويق يصبح الحديث عن بيئة وأدوات، تجمع بين عناصر 
التسويق مع ما تنتجه تقنية االنترنت من تكنولوجيا للتواصل 
وطرق  وسائل  ومع  والمجتمع،  والمؤسسات  األفراد  بين 
البريد  عبر  والتسويق  البحث،  )محركات  ومنها:  التسويق 
االلكتروني، والتسويق من خالل البرامج التفاعلية، والتسويق 

من خالل المدونات(.
وظائف  تكامل  على  عموما  االلكتروني  التسويق  ويستند 
التسويقية  واالتصاالت  البيانات  قواعد  باستعمال  التسويق 
وسائل  وأية  التفاعلي  والتليفون  االنترنت  عبر  التفاعلية 
الكترونية أخرى؛ ومفهوم التسويق االلكتروني بهذه الكيفية ال 
يختلف عن المفاهيم االخرى للتسويق سوى ما يتعلق بوسيلة 
االلكتروني  التسويق  يعتمد  حيث  بالمستهلكين،  االتصال 
تكلفه  وذات  سريع  اتصال  كوسيلة  االنترنت  شبكة  على 
اذ  االنترنت،  على  أساساً  يعتمد  االلكتروني  فالتسويق  أقل، 
يسمى احيانا تسويق االنترنت في ممارسة كافة النشاطات 
التسويقية كاإلعالن والبيع والتسعير والتوزيع واجراء بحوث 

التسويق وتصميم المنتجات الجديدة ..الخ.

التسويق اإللكتروني للمطبوعات الورقية واإللكترونية
في دراسة اصدرها مركز “آراك” للدكتور هاني أحمد ماهر:

)1( مفاهيم أساسية حول التسويق االلكتروني
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دراسات

إن ظهور االنترنت أحدث طفرة في مجال التسويق فقد ألغي 
الحدود الجغرافية والمسافات واللغات وما إلى ذلك في فظهر ما 
يسمى بالتجارة اإللكترونية التي تشير إلى التنوع الكبير في تبادل 
المعلومات المرتبطة باألعمال التجارية إلكترونيا أكثر من الورق 
مباشرة  المعلومات  تسافر  اإللكترونية  التجارة  فمع  الفاكس،  أو 
استفادت  وقد  المستقبل،  الحاسب  إلى  المرسل  الحاسب  من 
معظم الصناعات من تسويق منتجاتها عبر شبكة االنترنت فيمكن 
ألي شخص يتصفح االنترنت أن يجد أي سلعة يبحث عنها الكتب، 

الحاسبات اآللية، السيارات، المعلومات .........
اإلنتاج  وتوزيع  لتسويق  بالفعل  السوق  هذا  استغالل  تم  وقد 
تحتل  الفكري  لإلنتاج  اإللكترونية  التجارة  وأصبحت  الفكري 
مواقع عديدة على شبكة االنترنت سواء كانت هذه المواقع للناشر 
أو الموزع أو لبائع الكتب أو حتى لمؤلفي الكتب أنفسهم، ويمتاز 

التسويق عبر االنترنت بأربعة مميزات أساسية هي:
أو  االلكتروني  البريد  خالل  من  وذلك  العميل  مع  التفاعل  ــ 

الصوتي أو لقطات الفيديو.........
ــ تلقائية التعامل إذ ال حاجة لوجود عالقة مسبقة بين الناشر 

والمستفيد.
ــ االنتشار والعالمية من خالل إجراء الصفقات والبيع والشراء 

في أي مكان.
ــ التكامل مع العميل مثل خدمة التوصيل للمنازل.

1- تصميم الموقع والعناصر المكونة له: إن منظمات األعمال 
علي  تطل  االنترنت  عبر  أعمالها  تمارس  النشر  دور  بينها  ومن 
يمكن  الويب  وموقع   web site الويب  موقع  خالل  من  زبائنها 

النظر إليه تسويقيا من زوايا متعددة:
ــ موقع الويب كجزء من النشاط الترويجي والنشاط اإلعالني.

ــ موقع الويب كمنفذ توزيعي للكتاب.
ــ موقع الويب كجزء من عملية تغليف المنتج فهذا الموقع يقوم 
الذي  النشر  لدار  “كتاب”  لمنتج  الجذاب  الغالف  دور  بتقديم 

يجري طرحه للبيع.
 وقد أصبحت دور النشر كغيرها من منظمات األعمال تخصص 
قسما خاصا يتناول تنسيق وتنظيم األعمال عبر االنترنت يسمى 
األعمال  إدارة  في  متخصصا  شخصاً  تخصص  او  الويب  قسم 

اإللكترونية هو مسؤول الويب.
المزيج  عناصر  أحد  االلكتروني  المتجر  موقع  تصميم  وبعد 
التسويقي االلكتروني، وهو عنصرا مهما وحيويا وتسعى المنظمة 
الويب وتعظيم حجم هذه  إلى موقع  الزبائن  زيارات  إلى تحقيق 
الزيارات من خالل األنشطة التسويقية الخارجية، ومن هنا نبرز 
أهمية تصميم الموقع إذ كلما كان الموقع جذابا كانت القدرة على 

استقطاب الزبائن والمحافظة عليهم.
2- الحكم على مستوى فاعلية الموقع من خالل مقاييس متعددة 

منها:
1ــ مستوى شهرة وزواج الموقع وذلك من خالل تعاظم أنشطة 

الترويج المتنوعة.
هذه  مستوى  زاد  كلما  إذ  للموقع  الزبائن  زيارات  مستوي  2ــ 

الزيارات يزيد مستوى فاعلية الموقع.
إلى موقع  الزبائن من مواقع أعمال مشابهة  3ــ مستوى تحول 

ويب المؤسسة. 
النشر”  “دار  المؤسسة  ويب  لموقع  الزبائن  تذكر  مستوى  4ــ 
وكلما زاد مستوى التذكر عند الزبائن فإنه يعطي مؤشرا إيجابيا 

لفاعلية الموقع.
الالزمة  الثواني  معدل  حساب  خالل  من  األداء  مستوى  5ــ 

لتحميل الصفحة الرئيسة.
6ــ نسبة تعطل الموقع عن العمل إذ ينبغي أن يعمل موقع الويب 

على مدار الساعة دون توقف.
3- خطوات تأسيس موقع الكتروني:

إتباع مجموعة من  االنترنت يجب  أي موقع على  عند تصميم 
المراحل:

التفاصيل  وحتى  الموقع  ومحتوى  الموقع،  أهداف  تحديد  1ــ 
التي يقدمها، قبل البدء في تصميم الموقع يجب معرفه أهدافه 
وموضوعه، والمحتويات التي ستوضع أو ستكتب في الموقع مع 
وأيضا  الموقع،  وتصميم  وهيكلة  شكل  معرفة  وأيضا  الترتيب 
إلى  باإلضافة  األولوية،  حسب  المحتوى  تنظيم  كيفية  معرفة 
التي  الخدمات  ومعرفة  للموقع،  اآلخرين  المنافسين  معرفة 
يقدمها واأللوان التي يستخدمها، معرفة كل كبيرة وصغيرة حول 

أهداف الموقع سواء تجارية أو علمية وحتى ترفيهية.

)2( تسـويـــــــق الكتاب من
خالل المواقع اإللكترونية
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بمصطلحات  يسمى  ما  أو  عناصر  إلى  المحتوى  تقسيم  2ــ 
الموقع، هنا سنعرف كيف سنضع المحتويات في قالب التصميم 
باستخدام  أو  الورق  على  مبدئي سواء  بمخطط  القيام  وبالتالي 
الناشر إنشاء  أراد  لو  برنامج رسم المخطط، وكمثال على ذلك 

موقع فإنه سيتبادر لذهنه ما يلي:
عن  مقدمة  للتصفح،  روابط  قائمة  الكتب،  أو  الدار  شعار  ـ 
فيها  يوجد  التي  األماكن  الدار،  عن  وحتى  الفكرية  المنتجات 
النموذج الفكري، أخبار الدار أو المنتجات، مميزات وخصائص 

األوعية الفكرية، ذيل الصفحة.
3ــ تصميم وكتابة المحتوى: بعد تحديد شكل التصميم وطريقة 
لتصميم  العلمي  بالجانب  نبدأ  الموقع،  في  المحتوى  عرض 
المناسب والرموز الالئقة وأيضا محاولة  الموقع، اختيار الخط 
االختصار وأيضا تخفيف حجم الملف ويمكن للتصميم إذا كان 
جميل أن يلفت انتباه الزائر وينال اعجابه، ولكن األهم من ذلك 
هو وضوح المحتوى أكثر من التصميم نفسه، ألن الزائر لم أتى 
لتصفح محتوى موقعك، الذي سيلعب الدور األكبر في بقاء الزائر 
واستمراره في متابعة الموقع وإال ذهب في ثواني معدودة إذا لم 

يجد الشيء الذي يريده.
4ــ تفاصيل التصميم هناك تفاصيل يجب ان نعرفها في التصميم 
وهذا أخر شيء نفكر فيه عند إنشاء الموقع الذي نريده؛ وبعد 
هذه التفاصيل والتي تعتبر تفاصيل العامة وليس تفاصيل دقيقة 

جداً ألنها تحتاج الى تدوينه خاصة وربما أكثر وهي:
ــ األلوان والصور: اختيار األلوان المناسبة للموقع يخدم شكل 

المظهر  محتوى  على  ويؤثر  مالمحه  تبيين  في  وخاصة  الموقع 
فقط  ولكن  ألوان حسب تخصصه  موقع  يكون  أن  وليس شرطاً 

إليضاح الفكرة عامة.
ــ قياس الصفحة: طول وعرض الصفحة بشكل عام أو القسم 
الصفحة؛  راس  الفرعية  العناصر  كافة  يغطي  الذي  الخارجي 

قائمه األقسام؛ القائمة الجانبية...
أن  ويجب  متناهية  بدقة  الخط  نوع  اختيار  يجب  الخطوط:  ــ 

يكون واضح وسهل القراءة حتى ال يتعب المستفيد.
ــ اختيار الموقع ومعالجته: بعد االنتهاء من التصميم يجب القيام 
التصفح؛  خالل  التصميم  توافق  مثل  نواحي  عدة  من  باختباره 
وعرضه بأكثر من طريقه مثل توافق عرضه عند قياسات الشاشة.

4- مواصفات الموقع االلكتروني الجيد
يشترط توافر عدة خصائص في المتجر اإللكتروني حتى يحظى 

بالقبول من زبائنه؛ ومن هذه المواصفات ما يلي:
المالية  البيانات  بخصوص  السرية  من  عالية  درجة  توفر  ــ 

والبيانات الشخصية للمستفيد.
ــ توفر البيانات الضرورية والصحيحة لهذا المتجر االلكتروني 

مثل عنوانه على أرض الواقع والهاتف والفاكس.
ــ وجود نظام لتأكيد طلبات المشترين ويتيح لهؤالء المشترين 
وموعد  الطلبية  شحن  وموعد  طلبات  تجري  أنه  من  التأكد 

وصولها. 
ــ قدره المتجر االلكتروني على جعل عملية التسويق عملية ممتعة 
إذ أن ذلك يجعل المشترين والمستخدمين يكررون زياراتهم إلى 

المتجر االلكتروني ويقررون عمليات الشراء.
يتضمن  مشتري  لكل  بسجل  االلكتروني  الموقع  يحتفظ  أن  ــ 
مشترياته السابقة إذ أن ذلك يساعد على تحديد حاجات ورغبات 
المستهلك بدقة؛ إذ أن هناك عالقة بين السلوك الشرائي السابق 

والسلوك الشرائي الالحق كما أثبتت ذلك دراسات كثيرة.
ــ القدرة على توقع األسئلة التي قد يتساءلها ويطرحها المشتري 
االلكتروني عند زيارته لموقع المتجر وتوفير البرامج التي تعطي 

اإلجابات الكافية على هذه األسئلة.
العوامل  من  مجموعة  مراعاة  يجب  الموقع  تصميم  وعند  ــ 

يفضلها المستهلك في الموقع مثل:
1ــ عرض منتجات “كتب؛ دوريات”... محددة للبيع وأيضا سعر 

كل منتج.
2ــ سهولة االنتقال والتجول ضمن الموقع.

3ــ شكل الموقع وأناقة التصميم وأيضا قابلية البحث.
االئتمان  بطاقة  صالحية  من  اآللي  وغير  اآللي  التحقق  4ــ 

واقتطاع المبلغ منها.
أو  الهاتف  أو  االئتمان  بطاقة  عبر  الشراء  أسلوب  توضيح  5ــ 

الفاكس أو البريد االلكتروني.
6ــ موثوقية العمل وتوفير المساعدة الضرورية.

7ــ مراعاة لغة الموقع ولغة المشتري مع التنسيق.

)2( تسـويـــــــق الكتاب من
خالل المواقع اإللكترونية
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دراسات

على الرغم من كون استخدام االنترنت بقي محصور الى حد 
كبير في المجال الصناعي إال أن الوضع في الفترة األخيرة 
المعلومات قوة جديدة في  بالتغير، حيث أصبحت  قد أخذ 
أن  المتوقع  ومن  الدولة،  وإدارة  والشركات  المجتمع  حياة 
تصبح السيطرة على قواعد البيانات ووسائل معالجاتها في 
كمصدر  الطبيعية  الموارد  ادارة  من  أهمية  أكثر  المستقبل 
للقوة االقتصادية، وباتت شبكة االنترنت تحتوي على العديد 
حيث  والخدمات،  المواضيع  بمختلف  المتعلقة  المواقع  من 
المستخدمين  عدد  الى   2000 عام  وفي  االحصاءات  تشير 
لإلنترنت في اليابان كان 26.9 مليون شخص، وفي ألمانيا 
19.1 مليون شخص والمملكة المتحدة 17.9 مليون شخص 

والصين 15.8 مليون شخص وكندا 13.3 مليون شخص.
هو  اآلن عما  كثيرا  ازدادت  قد  األرقام  بأن هذه  وال شك 
التي  التقديرات  االعتبار  بعين  آخذين  الفترة  تلك  في  عليه 
تشير لوجود زيادة شهرية قدرها مليون شخص لمستخدمي 

االنترنت عبر العالم.
أما على صعيد التعامل التجاري عبر االنترنت فقد بلغت 

 95 بحدود  ككل  العالم  مستوى  على  المتحققة  المبيعات 
مليار دوالر عام 1999 ولكن االرقام قفزت بشكل كبير في 
2000 حيث بلغت التبادالت في القطاع الصناعي عبر شبكة 
االنترنت في امريكا ما يقارب 777 مليار دوالر وفي قطاع 

التجارة )تجارة الجملة( ما يقرب 213 مليار دوالر.
من   %  70 يقرب  ما  تحتكر  امريكا  كون  من  الرغم  وعلى 
مواقع شبكة االنترنت إال ان ذلك ال يمنع من نمو استخدامه 
في عدد من الدول األخرى كما هو عليه الحال في الصين 
التي بلغت حجم تعامالتها عبر الشبكة وفي عام 2000 ما 
يقرب من 220 مليون دوالر، وكان من المتوقع ان يقفز الرقم 
في عام 2004 الى 12 مليار دوالر، رغم أن اقتصاد الصين 
يمكن ان يوصف بأنه اقتصاد مغلق قياس لما هو عليه الحال 
الفرص  بأن  يعني  هذا  و  وأوروبا،  أمريكا  اقتصاديات  في 
متاحة للتعامل التجاري والتسويقي على شبكة االنترنت لكل 
دول العالم وليس احتكار للدول المتقدمة ولتوضيح األهمية 
التسويقية لإلنترنت في مجال تقديم السلع والخدمات الى 

الجمهور )المستهلكين(.

)3( األهمية التسويقية للتعامل مع االنترنت
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فإن  واإلنسان  اآللة  الموجودة  التفاعلية  لمفهوم  بالنظر 
الموقع االلكتروني هو نظام معلومات صمم أساساً للمستفيد 
المنتج  طبيعة  لمعرفة  كلها  تنصب  وظائف  عدة  لتحقيق 

الموجه له والتأثير المتوقع بطريقة تفاعلية.
تتصف  اإللكترونية  المواقع  تقييم  أن عملية  القول  ويمكن 
بنوع من التعقيد المميز على مستوى عدم االتفاق على قائمة 
ويزيل  يوضحها  أكاديمي  تكوين  مستوى  على  أو  مضبوطة 
اللبس الكامن فيها عند الكثير؛ وقد اختلفت وتباينت اآلراء 
من  التعريف  نأخذ  سوف  هنا  ولكننا  التقييم  تعريف  حول 
الناحية التسويقية وهو مجموع الخطوات واالجراءات المتبعة 
لتحديد قيمة مواقع الويب لدور النشر ومدي جاذبيتها من 
الناحية الشكلية؛ ومدي موثوقيتها من الناحية الموضوعية؛ 
مع غض الطرف على سهولة االرتباط والتفاعل معها؛ وتتم 
قيمة  لتحديد  تستعمل  معينة  معايير  بواسطة  العملية  هذه 

الموقع وفقاً لطريقة أو استراتيجية معينة.
إذا أردنا تقييم مواقع الويب فإن هناك عدة معايير يجب 
المعايير  بعض  تطبيق  بإمكان  أنه  يرى  من  وهناك  إتباعها؛ 
إال  المطبوعة؛  المعلومات  مصادر  في  المعتمدة  التقليدية 
على  الويب  مواقع  تتميز  التي  الخصائص  بعض  هناك  أن 

االنترنت والتي تتطلب وضع معايير جديدة تتماشي معها.
أوال: تقييم البيانات األساسية للمواقع وطريقة التنظيم:

هل  بوضوح؟  الدار  أسم  عن  يعبر  هل  الموقع:  عنوان  1ــ 
يسهل تذكره؟

بصراحة؟  عليه  نص  هل  الناشر  تخصص  التخصص:  2ــ 
عامة أو متخصصة؟

3ــ الفئة النوعية: تجارية؛ اكاديمية؛ حكومية؛ يجب أن ينص 
عليه بصراحة.

4ــ تاريخ انشاء الموقع؛ وتاريخ آخر تحديث؛ يجب أن يظهر 
بوضوح.

الصفحة  على  الموجودة  الفرعية  الصفحات  عناوين  5ــ 
الرئيسية؛ وطريقة عرضها وتنظيمها.

6ــ األلوان واألشكال المستخدمة للصفحات وكيفية انتقائها.
7ــ طريقة كتابة النص وكيفية التنسيق بين الخطوط.

توفير  خالل  من  خاصة  الموقع؛  داخل  البحث  طريقة  8ــ 
مربع البحث ومن ثم إظهار البيانات المسترجعة.

9ــ إمكانية الوصول إلى الموقع عن طريق محركات البحث 
.Yahoo و Google المشهورة مثل

التنقل واالبحار بين صفحات الموقع؛ يجب أن يكون  10ــ 
أكثر سهولة ومرونة.

ثانيًا: تقييم المعلومات األساسية حول مصادر المعلومات 
وعملية البحث عنها داخل الموقع:

1ــ يجب أن تتوفر قائمة بإصدارات الناشر كاملة.
مصادر  عن  البحث  إمكانيات  الموقع  يوفر  أن  يجب  2ــ 

المعلومات المتاحة بالبدائل المختلفة.
3ــ يجب أال يستغني بأي حال عن توفير إمكانيات البحث 

بالمؤلف والعنوان والموضوع.
يسمح  الذي  المتقدم  البحث  إمكانيات  تتاح  أن  يجب  4ــ 

باستخدام استراتيجيات بحث مركبة.
الوصف  بيانات  من  االدنى  الحد  يتوفر  أن  يجب  5ــ 

البيبليوغرافي لمصادر المعلومات المتاحة عبر الموقع.
6ــ دقة واكتمال بيانات الوصف البيبليوغرافي.

7ــ تقديم معلومات تساعد في الفهرسة الموضوعية.
المعلومات في  الوصف لمصادر  بيانات  ترد  أن  8ــ يفضل 

سيخ مقننة في عالم المكتبات.
بعروض  القيام  للقراء  الفرصة  الموقع  اتاحة  يفضل  9ــ 

ومراجعات وحتى اقتراحات حول المصادر.
المرتقب  المعلومات  مصادر  حول  معلومات  توفر  10ــ 

صدورها وحتى التي نفذت طباعتها.

)4( تقييم مواقع الويب لدور النشر
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الموزعين  العمومية التحاد  الجمعية  افتتاح  اللـه  تم بحمد 
العرب يوم االثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 بقاعة آل تقال 
برئاسة  للصحافة  الوطنية  الهيئة  برعاية  االهرام  بمؤسسة 
العربية  االقتصادية  الوحدة  ومجلس  جبر،  كرم   / األستاذ 

السفير محمد الربيع األمين العام.
وقد شارك في هذه المناسبة األستاذ / عبداللـه حسن وكيل 
أول الهيئة الوطنية للصحافة، واألستاذ / حسين البيوك نائباً 
عن السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية 
العربية، وحضر االفتتاح لفيف من أعضاء الجمعية العمومية 
لالتحاد والصحف القومية والحزبية والمستقلة وأعضاء من 

اتحاد الناشرين المصريين.
 / األستاذ  االتحاد  رئيس  السيد  من  بكلمة  االفتتاح  وبدأ 
بلدهم  في  الضيوف  بالسادة  مرحًبا  مصطفي  عبده  سعيد 
الثاني مصر وتحدث عن المشاكل الخاصة بالتوزيع والنشر 
وكيف يمكن حل هذه المشاكل مستقباًل وضرورة المساهمة 
بالدول  والنشر  التوزيع  رجال  كافة  من  المختلفة  بالرؤى 

العربية.
تحدث األستاذ/ سعيد عبده عن بعض المميزات المتاحة 
في  واشتراك  لألعضاء  صحي  عالج  من  االتحاد  ألعضاء 
النوادي مع مراعاة استمرار األعضاء القدامى التمتع بمزايا 

االتحاد باشتراك رمزي.
الوطنية  الهيئة  وكيل  حسن  عبداللـه   / األستاذ  وتحدث 
وربط  الثقافة  نشر  في  التوزيع  دور  أهمية  عن  للصحافة 

القارئ بالناشر وتوصيل المطبوعة حيث يريدها القراء.
وفى نهاية االفتتاح تم تكريم عدد من الشخصيات من رجال 

التوزيع في الوطن العربي:
في  التوزيع  أعالم  من  علم  الله(  )رحمه  نصر  إبراهيم   -
الموزعين  اتحاد  إدارة  لمجلس  رئيس سابق  العربي،  الوطن 
العرب مدير عام التوزيع وعضو مجلس إدارة مؤسسة األهرام 

سابقا.
- سيد عباس مدير عام سابق مؤسسة دار التحرير للطبع 

والنشر )جريدة الجمهورية).
- صالح بن حسين آل دويس الرئيس التنفيذي المجموعة 

السعودية لألبحاث والتسويق.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  المقدم  محمد  أحمد   -

العربية الحديثة – مصر.
- جوزيف دكاش مدير عام شركة الفينيق للطباعة والنشر 

والتوزيع – لبنان.
- سعيد عبد الباري مدير عام سابق  شركة الخليج لتوزيع 

الصحف والمطبوعات.

مؤتمرات

عقد الجمعية العمومية الـ 45 لالتحاد
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عقدت جلسة الجمعية العمومية الخامسة واألربعون التحاد 
جمهورية   – القاهرة  بمدينة  المنعقدة  العرب  الموزعين 
الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2018 تحت  العربية في  مصر 
رعاية الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوحدة االقتصادية 
 4 الثالثاء  يوم  العمومية  الجمعية  جلسة  وعقدت  العربية، 

ديسمبر بقاعة نادى العاصمة بمؤسسة األهرام الصحفية.
حيث تمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة وجميع 
قراراتها وإقرار الميزانية السنوية المنتهية في 2018/6/30 
وإبراء ذمة مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة وكذلك تم 

إقرار موازنة العام المالي 2019/2018.
كما تمت الموافقة باإلجماع على إسقاط الديون المستحقة 
اليمن،  ليبيا،  سورية،  التالية:  بالدول  االتحاد  أعضاء  على 
والعراق على أن يستمر تجميد العضوية ألعضاء هذه الدول، 
من  يعفى  االتحاد  إلى  والعودة  األحوال  تحسن  حالة  وفي 

رسوم االنضمام.
اإلدارة  مجلس  بموافقة  العمومية  الجمعية  اخطار  تم  كما 

على قبول عضوية كاًل من:
1 ــ شركة وديان للنشر والتوزيع  ــ لبنان عامل )موزع(    

عامل  الكويت  ــ  االعالمية  النظائر  مجموعة  شركة  ــ   2
)موزع(   

عضو  إلى  مشارك  عضو  من  العضوية  ترفيع  تم  وكذلك 
عامل لكاًل من:

1ــ مكتبات أ )الشركة العربية الدولية للتوكيالت التجارية( 
- مصر

2ــ الميرا للطبع والنشر والتوزيع - مصر
رئيس  انتخابات على منصب  العمومية  الجمعية  وتضمنت 
مجلس إدارة االتحاد عن فترة الوالية 2018 - 2021 وتقدم 

لالنتخابات كاًل من “طبقاً لتاريخ الترشيح”:
 - للتوزيع   الحياة  دار  العام  المدير  اليامي  ياسر    -1

السعودية
2-  سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار 

المعارف - مصر 
3-  إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية 

للتوزيع - مصر
وفاز بمنصب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / سعيد عبده 

مصطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.
عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  الجلسة  تضمنت  كما 

فترة الوالية 2018 – 2021
وفاز بالتزكية كاًل من “طبقاً لتاريخ الترشيح”:

للصحافة  المدينة  مؤسسة  الشامي  عبداللـه  عادل   -
والطباعة والنشر – السعودية

- هشام صالح مؤسسة أخبار اليوم )قطاع التوزيع( – مصر
- ماهر سعد الحاج مؤسسة العطاء للتوزيع – عمان

- غسان المومني مؤسسة األيام للنشر – البحرين
للصحافة  الكويت  باب  شركة  فتوح  فايق  هاني  محمد   -

)جريدة األنباء( – الكويت
 – )الرأي(  األردنية  الصحفية  المؤسسة  القضاه  مهند   -

األردن
- ربيع دهب أحمد دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع – 

السودان
للطبع  التحرير  دار  مؤسسة  صالح  عزمي  الدين  عز   -

والنشر ــ الجمهورية – مصر
والطباعة  للصحافة  اليوم  دار  الجاسر  بن محمد  نايف   -

والنشر – السعودية
- عادل الهراس شركة أبو ظبي لإلعالم )إدارة التوزيع( – 

االمارات
 – اإلعالمية  النظائر  مجموعة  شركة  عصفور  بسام   -

الكويت

مؤتمرات

قرارات الجمعية العمومية الـ 45 لالتحاد
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فاعليات

حــفــالت على هامش الجمعية العمومية الـ 45 لالتحاد
على هامش فعاليات الجمعية العمومية قامت الشركة القومية للتوزيع 

بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية على حفل عشاء وذلك يوم االثنين 
الموافق 3/12/2018 في مطعم الخان بالباخرة السرايا 

واقام اتحاد الموزعين العرب 
حفل عشاء على شرف 
السادة أعضاء الجمعية 
العمومية بالباخرة نايل 

كروز يوم األربعاء الموافق 
5/12/2018
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أقامت مؤسسة االهرام حفل غداء في نادي العاصمة ــ مؤسسة االهرام 
يوم الثالثاء الموافق 4/12/2018
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اجتماعات

إدارة  لمجلس  األولى  الجلسة  عقدت 
الجديدة  للوالية  العرب  الموزعين  اتحاد 
 2018 ديسمبر   5 يوم   2021  –  2018
بالقاهرة  انتركونتيننتال  سميراميس  بفندق 
- جمهورية مصر العربية، وتم تناول البنود 
تضمنت  التي  األعمال  جدول  في  المدرجة 
وفاز  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  انتخاب 
 - الحاج  سعد  ماهر   / األستاذ  بالمنصب 
المدير التنفيذي – مؤسسة العطاء للتوزيع 
تنازل  بعد  وذلك  العمانية  الوطن  جريدة   -
االستاذ / ربيع دهب - المدير العام - دار 
الريان للثقافة والنشر والتوزيع – السودان.

انتخاب ماهر الحاج نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة

عقد مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب يوم 2 ديسمبر 
 - بالقاهرة  انتركونتيننتال  سميراميس  بفندق   2018
عبده  سعيد   / السيد  وافتتح  العربية،  مصر  جمهورية 
بالسادة  مرُحًبا  الجلسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  مصطفى 
الثاني مصر ثم تناول  أعضاء مجلس اإلدارة في بلدهم 
عضوية  قبول  وتم  األعمال،  جدول  في  المدرجة  البنود 

الشركات الجديدة لالنضمام إلى االتحاد:
1- مجموعة النظائر العلمية - الكويت ويمثلها األستاذ 

بسام عصفور.
ويمثلها  الكويت   - والتوزيع  للنشر  وديان  شركة   -  2

األستاذ سعد الجالوي.
كما تمت المصادقة على محضر مجلس اإلدارة السابق 
الشركات  بعض  عضوية  اسقاط  رفع  على  والموافقة 
للعرض على الجمعية العمومية ومناقشة التقرير السنوي 

للعرض على الجمعية العمومية.

قبول عضوية شركات جديدة ورفع 
اسقاط عضوية بعض الشركات
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عقد مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب جلسته الثانية في 
دورته األولي في مقر المؤسسة الصحفية األردنية »جريدة 

الرأي« يوم الخميس الموافق 2019/4/18 . 
وقد تفضل األستاذ فريد السلواني المدير العام باستقبال 
بلدهم  في  بهم  والترحيب  بمكتبه  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
الثانى المملكة األردنية الهاشمية، وتم مناقشة بعض األمور 

المتعلقة بالتوزيع والنشر.
كما تفضل بعد ذلك األستاذ أيمن المجالي رئيس مجلس إدارة 
األستاذ  وتولى  المجلس،  أعضاء  بالسادة  باالجتماع  المؤسسة 

سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس اإلدارة إيضاح ما هو االتحاد 
الطباعة  شأن  في  موضوعات  عدة  مناقشة  وتمت  وأهدافه، 
والنشر والتوزيع مما كان له أكبر األثر في االستفادة من هذا 

اللقاء. وقد صدر عن االجتماع عدًدا من القرارات، منها:
ــ إصدار مجلة االتحاد “توزيع” العدد 38 خالل شهر يونيو 

 .2019
الجمعية  مع  متزامنة  تدريبية  دورة  لعقد  االعداد  بدء  ــ 

العمومية 2019.
ــ تنفيذ قاعدة بيانات للموقع االلكتروني لالتحاد.

مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب في 
ضيافة “جريدة الرأي” األردنية

في جلسته الثانية:
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تــدريـب

عقدها  تم  التي  التدريبية  الدورة  أعمال  من  االنتهاء  تم 
لمؤسسة  التابع  “اراك”  واإلدارة  للبحوث  العربي  بالمركز 
دار المعارف وذلك بحضور 25 متدرًبا يمثلون خمسة عشرة 
الموزعين  اتحاد  أعضاء  من  عربية  دول  خمسة  من  شركة 

العرب في الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2018.
وعقدت الدورة تحت مسمى “التسويق االلكتروني”، وألقى 

كلية  في  أستاذ مساعد  ماهر  أحمد  هاني  د.  المحاضرات 
)جامعة  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  والمعلومات  الحاسبات 
حلوان( وحاصل على دكتوراه من جامعة نورث واي األمريكية، 

في تخصص نظم المعلومات وهندسة البرمجيات.
 / األستاذ  حضور  في  الدورة  اجتياز  شهادات  توزيع  وتم 

سعيد عبده رئيس مجلس إدارة االتحاد.

25 متدرًبا في دورة “التسويق االلكتروني”
عقدت في مركز “اراك” بدار المعارف..
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تم عقد االجتماع الثاني للجنة الخاصة بالموقع االلكتروني 
وذلك  اليوم،  أخبار  بمؤسسة  لالتحاد  االجتماعي  والنشاط 

يوم االثنين الموافق 2019/2/11 بحضور كاًل من السادة:
- األستاذ/ هشام صالح ــ عضو مجلس اإلدارة ــ مؤسسة 

أخبار اليوم.
- األستاذ/ عز الدين عزمي ــ عضو مجلس اإلدارة ــ شركة 

التوزيع )دار التحرير للطباعة والنشر( جريدة الجمهورية.
مدير  ــ  اإلدارة  مجلس  عضو  ــ  ماهر  أشرف  األستاذ/   -

مكتب القاهرة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر.
- األستاذ/ شريف عبدالرؤوف ــ السكرتير العام - اتحاد 

الموزعين العرب.
وتم مناقشة الموضوعات التالية:

التواصل االجتماعي 
تم عرض ما توصلنا إليه من عروض تخفيضات في بعض 
على  الحصول  محاولة  وجاري  االتحاد  ألعضاء  األماكن 
وشركات  والمطاعم  والفنادق  االندية  من  أخرى  عروض 

السياحة لخدمة أعضاء االتحاد.

الموقع االلكتروني 
الكتروني جديد  التشاور والمناقشة لفكرة انشاء موقع  تم 
بحيث يشمل قواعد البيانات الخاصة بالتوزيع لكل المؤسسات 
أعضاء االتحاد )بيانات شاملة عن كل أنواع المطبوعات في 
تصنيف  الناشر،  التوزيع،  شركة  الكاتب،  العربي..  الوطن 
المطبوعة، نبذة عن المطبوعة -  إحصاءات عن التوزيع لكل 
شركة توزيع في كل دولة من الوطن العربي – إمكانية تسويق 

المطبوعة online  .....الخ(.
وتم دراسة كل النواحي الفنية من حيث التصميم والمساحة 
ومدى االستفادة من الموقع بحضور المهندس/ هشام الفقي 
مسئول IT مؤسسة اخبار اليوم على أن تعقد جلسة أخرى مع 
شركات تصميم المواقع االلكترونية لدراسة النواحي المالية.

الرعاية الصحية 
تم مناقشة العرض المقدم من شركة Alfa Care  للتأمين 
)مستشفيات  طبية  جهات  عدة  مخاطبة  وجاري  الصحي 
أفضل  للحصول على   )..... تحاليل – صيدليات  معامل   –

العروض.

في اجتماع لجنة الموقع اإللكتروني والنشاط االجتماعي:

عروض وتخفيضات لألعضاء وخطط
إلنشاء موقع إلكتروني جديد
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رأي

خطيرة  تحديات  تواجه  الورقية  الصحافة  أن  فيه  شك  ال  مما 

كبير عليها، وهذا ما ظهر جليا في عدد  واثرت بشكل  بل  ستؤثر 

المطبوعات الورقية. وفي الكميات المطبوعة منها، وهذه التحديات 

تمثل مشاكل وعقبات في طريق الصحافة الورقية ومن أهمها:

ــ ارتفاع أسعار الطباعة وخاصة في مصر وبعض الدول العربية 

األخيرة  الفترة  أسعاره  وارتفاع  الورق  استيراد  على  تعتمد  حيث 

أدي إلى ارتفاع تكلفة الطباعة مما أدى إلى أن كثير من الصحف 

والمجالت بدأت في التوقف أو تخفيض الكميات الموزعة لدرجة 

أن بعضها يطبع أقل مما يتم بيعة أو بلغة التوزيع “على الصافي” 

وهذا بالطبع يعود بالضرر على التوزيع ويؤثر في إيرادات التوزيع، 

الورق الن  استيراد  لمجابهة مشكلة  البحث عن حلول  لذلك يجب 

ذلك سيهدد وجود الصحافة الورقية في مصر وأيضا بعض البلدان 

العربية.

ــ وتوجد بعض االقتراحات مثل عمل مصنع للورق وهي محاولة 

تقوم بها مؤسسة األهرام حاليا ولكن يجب أن تتكاتف وتتعاون جميع 

المؤسسات القومية والخاصة في إنجاح هذا المشروع الذي سيعود 

السوشيال  تحديات  من  نواجهه  ما  ويكفينا  الجميع  على  بالنفع 

ميديا ومواقع الصحافة االلكترونية التي أثرت أيضاً على الصحافة 

الورقية واستقطبت الشباب خاصة وانصرافهم عن متابعة المحتوي 

الورقي.

ــ وان كانت تجربة معارض الكتاب التي منهجها في اإلدارة العامة 

للتوزيع باألهرام أثبتت انه مازال حتى االن يوجد تلهف من القاريء 

لشراء الكتاب ومتابعة كل اإلصدارات الحديثة وهذا أيضاً ما أكده 

النجاح الكبير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب األخير، مما يجعلنا 

بل  الورقي  المحتوي  تواجه  التي  والتحديات  للمشاكل  أال نستسلم 

تبحث عن حلول وأطروحات غير تقليدية لتعود الصحافة الورقية 

الى سابق عهدها.

بقلم: إبراهيم عقباوي
مدير عام اإلدارة العامة للتوزيع

مؤسسة األهرام

الخروج من المأزق 
تحديات تواجه المحتوي الورقي 
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إدارة  مجلس  رئيس  سالمة  عبدالمحسن  األستاذ/  افتتح 
عام  مدير  العقباوي  إبراهيم  واألستاذ/  األهرام  مؤسسة 
التوزيع باألهرام يرافقهما رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
هيلوبوليس. معرض األهرام األول للكتاب بالنادي والذي لقى 

ترحاب واقبال كبير على الكتب وإصدارات األهرام.
النادي على عمل  وإدارة  بين مؤسسة األهرام  وتم االتفاق 

هذا المعرض سنوياً للنجاح الكبير الذي حققه.

الجزيرة، حيث  بنادي  للكتاب  األهرام  لمعرض  كبير  نجاح 
االهرام  جريدة  تحرير  رئيس  ثابت  عالء  األستاذ/  أفتتحه 
واألستاذ/  المؤسسة  عام  مدير  سامي  عمر  واألستاذ/ 
إبراهيم العقباوي مدير عام التوزيع باألهرام ومجلس إدارة 

نادي الجزيرة ولفيف من قيادات األهرام وأعضاء النادي.

.. ومعرض األهرام السنوي للكتاب بنادي الجزيرة

افتتاح معرض األهرام 
للكتاب بنادي هيلوبوليس
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رأي

إقتصر مفهوم التوزيع قديماً على توزيع المطبوعات الورقية 
والكتب فقط، حتى قامت مؤسسة “توزيع” للتوزيع والخدمات 
توظيف  خالل  من  وذلك  المفهوم،  هذا  بتطوير  اللوجستية 
البشرية  كوادرها  خبرات  واستغالل  التقنية  وسائل  أحدث 
الخدمات  لتصبح  الجودة،  فائقة  خدمات  لتقديم  المدربة 
اللوجستية والتوزيع لديها متكاملة، وتشمل التوزيع والتوصيل 
أكبر  ثقة  تكسب  جعلها  ما  وهذا  والتسويق،  والتحصيل 

المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة اإلمارات.
تشكل  كانت  التي  التحديات  من  العديد  “توزيع”  واجهت 
بجدارة،  التحديات  تلك  على  تغلبت  وقد  لتقدمها،  عائقاً 
وذلك كعزوف العديد من نقاط البيع عن تخصيص مساحات 
المساحات  تلك  وإستبدال  والمطبوعات  الكتب  لعرض 
توجه  بسبب  وذلك  أخرى،  منتجات  لعرض  المخصصة 
العمالء إلى القراءة الرقمية بدالً من القراءة الورقية مما أثر 
على مبيعات المطبوعات الورقية، فبادرت “توزيع” إلى تقديم 
حلوالً إلعادة المطبوعات الورقية من جديد عن طريق إبتكار 
العديد من األفكار منها : فكرة المكتبة المتنقلة لعرض الكتب 

وذلك لضمان  الورقية،  المطبوعات  اإلشتراك في  وعروض 
أثبتت  وقد  ويسر،  بسهولة  العميل  إلى  المطبوعة  وصول 
هدفها،  إلى  الوصول  في  نجاحها  المتنقلة  “توزيع”  مكتبة 
القراء  إلى  الوصول  في  النشر  دور  “توزيع”  ساعدت  كما 
المستهدفين عن طريق إتاحة شراء الكتب عبر مكتبة “توزيع” 
اإللكترونية وتوصيل الكتاب مجاناً إلى القراء، وتقديم أسعاراً 
رمزية للناشرين على خدمات الطباعة والتوزيع مساهمًة في 

دعم مجال الطباعة والنشر.  
“توزيع” على  النشر، حرصت  المطبوعات ودور  تعدد  ومع 
لتقديم  والدولية  المحلية  الُكتب  معارض  في  المشاركة 
عروضاً خدمية وخصومات لتتناسب مع كافة فئات العمالء، 
كخدمة  المعارض،  لزوار  مبتكرة  لوجستية  وقدمت خدمات 
تجميع مشتريات الزائر وتوصيلها إلى المنزل، وإمكانية توفير 

“توزيع” تطلق مفهوًما جديًدا لخدمات التوزيع
بقلم: سلطان سعيد الحاتمي

المدير التنفيذي لتوزيع
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المشتريات خالل  ونقل  الساعة لحمل  “عامل” مساعد في 
فترة تواجد العميل في المعرض، وذلك لتحفيزه على زيارة 

كافة األجنحة وتفقد معروضاتها من الكتب والمطبوعات.
وقد ساعد ما سبق “توزيع” على أن تنطلق نحو آفاق التميز، 

في  به  يحتذى  مثاالً  تقدم  وأن 
مجال الخدمات اللوجستية بشكل 
عام وليس فقط في مجال التوزيع، 
بإستحداث  “توزيع”  قامت  حيث 
لخدماتها  مكملة  جديدة  خدمات 
للريادة  سعياً  وذلك  اللوجستية، 
اإلماراتي،  السوق  في  والتفرد 

فقدمت: 
والتسويق:  التصميم  خدمات   -
إلى  الخدمة  هذه  وتهدف 

مكان  في  الناشر  يحتاجها  التي  الخدمات  توفيرجميع 
التسويق،  التوزيع،  الطباعة،  التصميم،  تشمل  حيث  واحد، 
والتسويق اإللكتروني وذلك عبر حمالت البريد اإللكترونى، 
اإلعالن على موقع “توزيع” اإللكتروني في مساحات إعالنية 
مخصصة، النشر على حسابات “توزيع” على مواقع التواصل 
بوسائط  المدعمة  القصيرة  الرسائل  وإرسال  االجتماعي، 

متعددة إلى الهواتف الذكية للعمالء المستهدفين.
تحصيل  ومتابعة  إدارة  إلى  وتهدف  التحصيل:  خدمات   -
باستخدام  وذلك  العمالء،  من  المستحقة  المالية  المبالغ 
أحدث األنظمة التقنية من خالل كوادر بشرية ذو خبرة وكفاءة 

للوصول إلى الهدف وتحقيقه.
من  أكثر  في  “توزيع”  تخصص 
خدمة لوجستية وتفوقها في ذلك 
العديد من  تحقيق  ساعدها على 
و   2018 عامي  خالل  اإلنجازات 
“توزيع”  استطاعت  فقد   ،2019
مسبوقة  غير  إنجازات  تحقيق 
 2 من  أكثر  تسليم  منها:  نذكر 
مليون شحنة خالل الربع األول من 
عمالئها  من  للعديد   ،2019 عام 
والرسائل  والطرود  البطاقات  )مثل:-  مجاالتهم  بمختلف 

والسائط التعليمية والكتب المدرسية(
ومما سبق نشير إلى أن مجهود وسعي”توزيع” وراء التفرد 
يحتذى  بالنجاح، حيث قدمت “توزيع” نموذجاً  تُوّج  والريادة 
به في مجال التوزيع والخدمات اللوجستية في دولة اإلمارت 

العربية المتحدة ودول الشرق األوسط.
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تحقيق

انقاذ الصحافة الورقية بين »حميمية 
الورقي« و»سطوة اإللكتروني«

كثيرون يظنون أن اختفاء »الصحافة الورقية« وشيك. كأنهم بصدد تجهيز ِجنازتها. ويستندون في 
ل نقل األخبار بغزارة عبر وسائط تكنولوجية،  ظنِّهم هذا إلى التقدم التقني فائق السرعة، الذي يُسهِّ
كمواقع النت، والفضائيات، وتطور األجهزة اإللكترونية بوتيرة ال نهائية، مع أن التقدم التكنولوجي 
في التجارب التاريخية المشابهة حافظ على تجاور الجديد مع القديم، من دون إهدار أي منجز سابق.
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وبالرغم من ذلك يرى أولئك البعض الصحف الورقية »موديال 
متهالكاً«، نهايته محتومة، ومما أعال صوتهم توقف الصحيفة 
 ،2009 في  منويتور«  ساينس  »كريستيان  الشهيرة  األمريكية 
وبعدها »االندبدنت« البريطانية بإصداريها اليومي واألسبوعي 
وصفها  التي  اللبنانية،  »السفير«  وبعدهما   ،2017 مارس  في 
الورقي  بين  صراعا  وال  صحافة،  أزمة  ليست  بأنها  البعض 
إدارة  مشكلة  بل  القراء،  انصراف  بسبب  وال  واإللكتروني، 
يتناهي  ما  وفق  أيضا  »النهار«  تعانيه جريدة  ما  وهو  وتمويل، 

إلينا من أخبار. 
مع  الورقية«  »الصحافة  على  القائمين  تفاعل  أن  والحقيقة 
أن  يعتقد  وبعضهم  هزيل،  مالئمة  بسرعة  الهائلة  المتغيرات 
»تراجع التوزيع« الفادح يرجع لخطأ من القراء، وهذا يشجعهم 

على مراقبة المشهد بحياد من رأى شخصا يسقط من أعلى 
قيد  على  يزال  »ما  بأنه  نفسه  يطمئن  وظل  ناطحة سحاب، 

الحياة« كلما تجاوز طابقا من البناية باتجاه الهاوية. 
المتوارثة  الورقية  الصحافة  تقاليد  كل  أن  عندي  واألرجح 
كما  فقط  اإللكترونية  الصحافة  لصالح  ال  ستتالشى  هذه، 
جديدة  ورقية  »صحافة  لمصلحة  بل  المستسهلين،  يردد 
إبن  الجديد«،  القارئ  »وجدان  إلى  تتحسس طريقها  بديلة«، 
الهائلة  التكنولوجيا  هذه  أن  واعتقادي  التطور.  تكنولوجيا 
أن  يحب  بطبيعته  ألنه  كامل،  نحو  على  اإلنسان  تخطف  لن 
انفراد  من  تخوفا  ليس  صنعه،  من  لمسات  الحياة  في  تظل 
التي  المتقدمة  المجتمعات  ففي  اإلنسانية،  بالحضارة  اآللة 
تعتمد التكنولوجيا بكافة تفاصيل المعيشة، ما يزال اإلنسان 
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يحّن إلى »الهاند ميد«، ليس احتفاء ببدائية داخله، بل إكبارا 
لحميمية »التعب والكّد بالمفهوم التقليدي«، والصحافة الورقية 
تمنحه هذا اإليحاء بمواجهة الشاشات المهيمنة، على أهميتها 

القصوى اآلن!.
ويجب التذكير بتكرار ظاهرة »خطر الجديد على القديم« عبر 
المسرح،  على  الناس  تخوف  السينما،  ظهرت  فحين  التاريخ، 
ظهور  وأرعبهم  اإلذاعات،  انتشار  مع  الصحف  على  وترحموا 
التلفزيون على كل الوسائل السابقة، وحين استشرى النت، قالوا 
سيقضي عليها مجتمعة، والحقيقة أنها ما زالت كلها متجاورة، 
ما  لكننا  عليها،  واإلقبال  تأثيرها،  نسب  تباينت  وإن  وفاعلة، 
زلنا نرى شباب التكنولوجيا يرتادون المسارح، ودور السينما، 
بل إن كثرة منهم يحبون الغناء القديم، وآخرون تبهرهم صور 
»صندوق الدنيا« إلى اآلن. وبدال من التناحر، أو اإلقصاء نقلت 
الصحافة الورقية أخبار السينما واإلذاعة والتلفزيون بسالسة 
إلى الجمهور، طيلة عقود متوالية، كما تتبادل المنفعة اآلن مع 

رة. اإلنترنت، تأخذ عنه، وتعطيه بإيجابية مباشرة وُمبِشّ
بسبب  تماما  بعضها  وتوُقف  الصحف،  تعثُّر  يكن  فلم  إذن 
دولة  أن  بدليل  الفضائيات،  وانتشار  التكنولوجي،  التقدم 
فيها  الورقية  الصحف  توزيع  نسبة  تبلغ  اليابان،  مثل  متقدمة 
عشرة ماليين نسخة يوميا إلى اآلن. وهذا يوجب على مسؤولي 
ومراجعة  المنشورة،  المواد  ضعف  دراسة  الورقية  الصحافة 
عقليته  يحترم  من  يحب  النهاية  في  القارئ  ألن  مصداقيتها، 
من  خاصة  به،  يستخف  عمن  بسهولة  وينصرف  ومعرفته، 
يتحاشى الحقائق. وهنا تبرز حرية النشر كقيمة كبرى، وتذكرنا 
الحريات  »كل  إدريس«:  »يوسف  الراحل  الكبير  األديب  بمقولة 
المتاحة في الوطن العربي ال تكفي كاتبا واحدا«. وقصدي أن 
حرية االنتقاد تؤكد قيمة مقاالت الرأي، ونشر الحقائق ضرورة 
صاحبه،  سلوك  يُقّوم  الذي  الضمير  بمثابة  ألنها  للحكومات، 
ويراجعه نشداناً لألْحَكم، فإذا فعلنا هذا سيجد ماليين القراء 

صحفا تُعِبّر عنهم بصدق، فيقبلون عليها مجددا.
الورقية  الصحف  توزيع  إجمالي  أكثر  هذا  يوضح  وربما 
المصرية اآلن، الذي ال يتجاوز ثالثمائة ألف نسخة، أي أقل من 
ثُلث ما كانت توزعه »األهرام« وحدها قبل سنوات قليلة، وأقل 
من ربع ما كانت توزعه »األخبار« مثال في عهد »إحسان عبد 
القدوس«، ويذكر أنه احتفل وهو رئيس مجلس إدارتها، بوصول 

التوزيع إلى »مليون وربع مليون نسخة في اليوم«، 
اآلن  تعدادنا  بينما  تقريبا،  نسمة  مليون  مصر40  كانت  أيام 
يقارب المائة مليون نسمة. فهل حدث هذا التراجع المؤلم في 

التوزيع بسبب التقدم التكنولوجي فقط أم بسبب ضعف األداء 
والمصداقية؟!.

ومع كل هذا يمكن للصحف الورقية أن تنهض مجددا، وتسترد 
مكانتها لدى القراء ببعض تغييرات حتمية في رؤاها التحريرية، 
أمر  وهو  السياسية،  بتوجهاتها  وجاهرت  تمسكت  لو  حتى 
والحزبية  الحكومية  الصحف  تنحاز  أن  فطبيعي  مشروع، 
كها، لكنها بجانب هذا عليها أن تنتصر للحقيقة،  والخاصة لُماَلّ
الشارد«  »الملول  القارئ، ومتعته أيضا، فهذا  وتراعي حاجات 
لن يعود إال إذا وجد ما يحبه، وإرضاءه ممكن جدا بقليل من 
الجهد، وظني أن ُعشر مجتمعنا على األقل يمتلك قدرة مالية 
لميزانيات  إرهاق  المهمة دون  على شراء الصحف والمجالت 
البيوت، وهذا الُعشر يهتم بالفنون والرياضة واألدب والمنوعات 
وتنويع  وبالصدق،  باطمئنان،  عليه  المراهنة  يجب  لذا  عادة، 
ل  تُفِضّ زالت  ما  الفئات  تلك  من  قطاعات  ألن  الموضوعات، 
ملمس  بعضهم  يحب  ربما  بل  واألجهزة.  الهواتف  على  الورق 
الورق، ورائحة الحبر، من باب االرتباط حتى بالميل لـ»الهاند 

ميد« الذي أشرنا إليه.
ومنطقي أن تبادر الصحف الورقية بنقل »المنافسة الخبرية« 
الخبرية  المواقع  آالف  هناك  أصبحت  بعدما  مواقعها  إلى 

تحقيق
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يستوجب  ما  بثانية،  ثانية  األخبار  تحرق  التي  والفضائيات 
فلم  لهاث،  بال  حينه  في  الخبر  ببث  السبق  فكرة  استبدال 
المهيمنة على مصادر  الكبرى  الوكاالت  يعد مفيدا ألحد غير 

األخبار.
ما يعني أن التنافس هنا لم يعد خبرياً، وال في التقارير التي 
يمكن تجميعها من عدة أخبار متشابكة، وصناعة »قصة« كما 
صناعة  بل  متصلة،  لعقود  العالمية  الصحافة  وكاالت  رَوّجت 
الموضوعات الخاصة بكل جريدة، أي أن المستقبل يمكن أن 
الصحف  تكسب  أي  حيويتها،  الموضوعات«  »صحافة  لـ  يعيد 
تشجع  أي  وسرعتها،  األخبار  برشاقة  لكن  المجالت،  طابع 
التي ال  الصحف محرريها على صناعة موضوعاتها الخاصة، 
بال  فيه  تتفرد  سياقاً  لنفسها  وتختط  آخر،  إصدار  أي  تشبه 
منازعة، وهذا ممكن تحقيقه بسهولة في كافة أقسام الجرائد، 
وحتى السياسة، والصفحات األولى يمكن كتابتها بطرق مختلفة 
تحرث  أن  ويمكن  معروفة،  أخبار  مجرد  كانت  لو  حتى  تماما 
التحقيقات البالد جيئة وذهابا لمعالجة كل القضايا المتصلة 
التجديد،  شئنا  إن  لألدبية  أقرب  وبأساليب  الناس،  بهموم 
يكون  واالقتصاد  موحية،  وامضة  قصة  الجريمة  خبر  ويصبح 
والمنوعات  فيها،  خداع  ال  وصادقة  وواضحة  عميقة  تقاريرا 

على  الصحف  رهان  ليكون  وممتعة،  مفيدة  والثقافة  مبهجة، 
بذهن  له  المتبقي  واألثر  صياغته،  وطريقة  تقدمه  ما  قيمة 
أهمية  وعدم  الصحفية«،  »الثرثرة  بطالن  يعني  ما  المتلقين 
تجميع األخبار في تقارير وتحليالت، بل تقديم المحتوى الجيد 
الجتذاب  الدقيقة  والمعلومات  بالحقائق  واالعتناء  الممتع، 
للمقولة  تجسيدا  يبدو  فيما  المتزايد.  المصداقية«  »قارئ 

القديمة »الصدق منجاة«.
التي  البريطانية  »الجارديان«  صحيفة  دفع  ما  هذا  وربما 
جاوز عمرها 180 عاماً، لالهتمام الفائق بموقعها اإللكتروني، 
ومناقشة مجلس تحريرها محتوياته في اجتماعه اليومي قبل 
الجمهور  مع  والتفاعل  الُحسنّيين،  لجمع  الورقية،  مطبوعته 
الورق  ملمس  محبي  من  القدامي  القراء  واحترام  الجديد، 
ورائحة الحبر، ومفضلي »براح الورق« على »مزانق الشاشات«.

ويؤكد صحة هذا. األخبار التي تفيد بأن رئيس األمازون اشترى 
صحيفة »واشطن بوست« الورقية لتكون عمقاً اجتماعياً لنشاط 
»إن  بفترة  الصفقة  هذه  قبل  نفسه  هو  قال  بعدما  مؤسسته، 
أن »فيس  الورقية ستنتهي خالل عشرين سنة«. كما  الصحافة 
بوك« أكبر موقع تواصل اجتماعي على كوكب األرض، وأكثرها 
انتشاراً بين البشر اآلن، عن نيته بإطالق صحيفة ورقية، ما يعني 
فاإللكتروني  االثنين،  بين  توفيقية  ثمة صيغة  أن  مباشر  بشكل 
يمكن أن يكون ظهيراً للورقي ويوسع إنتشاره، بالحفاظ على تدفق 
بالموضوعات  واالكتفاء  المواقع،  على  بلحظة  لحظة  الخبري 
تكون  أن  على  بالخبري،  ما  بشكل  والمتصلة  العميقة،  الجميلة 
الة قيم، وتمنح الورقي قيمة مضافة ربما  تلك الموضوعات حَمّ
كافة  »تعافر«  أن  يجب  وهي صيغة  لإللكتروني،  موكولة  ليست 

الصحف من أجل التوصل إليها بأفضل طريقة.
ومن جانب آخر مهم. تتصرف الحكومات حول العالم كأنها 
أحوج  الحكومات  أن  مع  الورقية،  الصحافة  بأزمة  معنية  غير 
الجهات للصحافة من عموم الناس. ألن الورقية ظلت لقرنين 
من أدوات الدول، التي تضمن لها توجيه الرأي والوجدان العام، 
وتجاهلها على هذا النحو السلبي سيلحق بالدول والمجتمعات 
الصحف  لنجدة  تهب  أن  وعليها  تصورها،  من  أكبر  خسائر 

الورقية مالياً ولوجستياً لتُقيلها من عثراتها بأسرع ما يمكنها.
شردي«  »مصطفى  الكبير  للراحل  موحية  مقولة  هنا  وأذكر 
»حبيبة  الصحافة:  معشوقته  عن  الوفد  جريدة  تحرير  رئيس 
القلب عطرها حبر وورق«. وهذه برأيي ليست رومانسية غافلة 
عن الواقع، طالما الفرصة متاحة الستدراك األمور، والتوفيق 

بين »حميمية الورقي« و»سطوة اإللكتروني«.
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عطاء بال حدود

اتحـاد الـمــــــوزعين العرب

نبذة تاريخية ...
يونيو  بتاريخ 30  تويني،  الراحل فؤاد  بدعوة من  العرب”  الموزعين  “اتحاد  نشات فكرة 
الصحف  موزعي  يضم  اتحاد  وجود  بضرورة  العربية  الدول  في  نظرائه  الى   1973
والمطبوعات في الوطن العربي، وعقد المؤتمر التاسيسي لالتحاد في القاهرة ، في 
انتخاب  النظام األساسي لالتحاد، وتم  ، حيث وضع  الفترة من 2 إلى 5 يونيو 1974 م 
مجلس االدارة في هذا العام ، واالتحاد منظمة مهنية عربية غير سياسية ال تهدف للربح 

وتضم موزعي وناشري المطبوعات الدورية عربيه الهوية داخل الوطن العربي وخارجه.
“اتحاد الموزعين العرب”عضو في اللجنة الدائمة لالعالم العربي جامعة الدول العربية، 
المتخصصة  النوعية  العربية  واالتحادات  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  والمنظمة 

بمجلس الوحدة االقتصادية العربية، واالتحاد العام للناشرين العرب.
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رؤساء إتحاد الموزعين العرب
منذ التأسيس

أ . فـؤاد تويني
الرئيس المؤسس

رئيس مجلس اإلدارة 
الشركة اللبنانية 
لتوزيع الصحف 

والمطبوعات

بيروت
1974 م

أ . رجــاء العـــــزبى
األمين العام

رئيس مجلس اإلدارة
الشركة القومية 

للتوزيع

القاهرة
1974 - 1976 م

أ . محمود الهــوارى
األمين العام

رئيس مجلس اإلدارة
الشركة القومية 

للتوزيع

القاهرة
1977 - 1979 م
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أ . رجــــا العيسى
األمين العام

الرئيس ــ المدير العام 
شركة وكالة التوزيع 

األردنية

عمــــان
1979 - 1982 م

أ . عبداللـه لحــــريزى
األمين العام

الرئيس ــ المدير العام 
الشركة الشريفية 
للتوزيع والصحف

الدار البيضاء
1982 - 1990 م

أ . صالح الدين الغمـــرى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

رئيس مجلس اإلدارة 
الشركة القومية 

للتوزيع

القاهرة
1990 - 1992 م

أ . محمد أحمد بانخـــــر
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام
شركة تهامة 

للتوزيع

جــــــده
1992 - 1994 م

أ . أحـــمد حــــيدر
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام الشركة 
المتحدة لتوزيع 

الصحف والمطبوعات

الكــــويت
1994 - 1996 م

عطاء بال حدود
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أ . إبراهـــيم نصـــر
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام اإلدارة 
العامة للتوزيع ــ 
مؤسسة األهرام

القاهرة
1996 - 1998 م

أ . على عيســــى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام 
المؤسسة العربية 

السورية لتوزيع 
المطبوعات

دمشـق
1998 - 2000 م

أ . مدحـــت إسماعيل
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام قطاع 
التوزيع ــ مؤسسة 

أخبار اليوم

القاهرة
2000 م

د . إبراهـيم بن حسين فتوح
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام
الشركة الوطنية 
الموحدة للتوزيع

الرياض
2000 - 2002 م

أ . محمد بن على القحطانى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

مستشار المدير 
العام مؤسسة 
عكاظ للصحافة 

والنشر

جــــــده
2002 - 2003 م
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أ . الشربينى احمد غازى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

مدير عام التوزيع 
الشركة القومية 

للتوزيع

القاهرة
2003 - 2006 م

أ . محمد براده
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

الرئيس المدير العام 
الشركة العربية 

االفريقية ــ سبريس

الدار البيضاء
2006 - 2009 م

أ . محسن بهجت
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

رئيس مجلس اإلدارة 
الشركة القومية 

للتوزيع

القاهرة
2009 - 2011 م

أ . نزار سليم أحمد
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 

باإلنابة

مدير عام الشركة 
السورية لتوزيع 

المطبوعات

دمشق
2011 م

أ . سعيد عبده مصطفى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

مدير عام قطاع 
التوزيع مؤسسة

دار أخبار اليوم

القاهرة
2011 - 2012 م

عطاء بال حدود
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أ. محمد بن على القحطانى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

مساعد المدير العام للتوزيع 
واالشتراكات والمطابع 

مؤسسة المدينة للصحافة 
والطباعة والنشر

جــده
2012-2015 م

أ . بسام صبحى محمد عصفور
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

المدير العام شركة 
المجموعة االعالمية 

العالمية

الكويت
2015-2017 م

أ . سعيد عبده مصطفى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة

دار المعارف للطباعة 
والنشر والتوزيع 

والتدريب

القاهرة
2017- 2018م

أ . سعيد عبده مصطفى
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد

رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة

دار المعارف للطباعة 
والنشر والتوزيع 

والتدريب

القاهرة
2018- 2021م
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شركة وكالة التوزيع األردنية ــ أرامكس ميديا
العنوان

ص . ب 3371 عمان الرمز البريدى 11181
 األردن ــ المقابلين ــ شارع القدس

عمان - األردنالمدينة
96265300170 / 96265358855هاتف
96265337733فاكس
962796153204 / 962795233332جوال

E.Mail
JDA@aramex.com

Alaa.Saoudi@aramex.com
W. Sitewww.aramex.com

عالء السعودي - المدير العامالممثل المعتمد

شركة أبو ظبي لإلعالم )إدارة التوزيع(
 ص . ب: 40401العنوان

أبوظبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة
97124145006 / 97125010105هاتف
97125010941فاكس
971508111123جوال

E.MailSultan.ALHaatemi@tawzea.ae
W. Site www.tawzea.ae

سلطان سعيد الحاتمي - المدير التنفيذي لعمليات التوزيع الممثل المعتمد

المؤسسة الصحفية األردنية )الرأى(
العنوان

ص . ب 6710 الرمز البريدى 11118
شارع الملكة رانيا العبد اللـه

عمان - األردنالمدينة
96265600800 / 96265685020هاتف
96265600824فاكس
962770400104جوال

E.Mailmohanad.q@alrai.com
W. Sitewww.alrai.com

مهند القضاه - مدير التوزيعالممثل المعتمد

دليل من هو؟

دليلشركات التوزيع العربية

شركة الرؤيا األردنية لإلتصاالت ذ. م . م
P.O.Box: 2935 Amman 11821 jordanالعنوان
عمان - األردنالمدينة
96264300286هاتف
15 /96264202045فاكس
962796343639جوال

E.Mails.blbese@jordanvisiongroup.com
W. Sitewww.jordanvision.com

م. سليمان البلبيسي - المدير المسئولالممثل المعتمد

شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية
المنطقة الحرة لألنتاج االعالميالعنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة
97144483888هاتف
97144483886فاكس
971555192830جوال

E.Mail
admin@tawseel.com

raed.hamdan@tawseel.com
W. Site www.tawseel.com

رائد حمدانالممثل المعتمد

دار الحكمـة للطباعة والنشر والتوزيع 
 ص . ب:  2007 العنوان

 دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة
97142665394هاتف
97142669827فاكس
971555555247 / 971506589158جوال

E.Mailalhikma@emirates.net.ae
W. Site

عثمان الشيخ حسن - المدير العامالممثل المعتمد
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شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب  60499 ــ مدينة دبي لإلعالم العنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97143916503هاتف
97143918354 ــ 97142629273فاكس
971501499714جوال

E.Mailessam.ali@eppdco.com

W. Site www.eppdco.com
عصام سيد علي - مدير التوزيعالممثل المعتمد

دار الصدى للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
ص . ب  29066 دبي ــ شارع الشيخ زايد العنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97143490100هاتف
97143490600فاكس
971506449359جوال

E.Mailuthaiah@alsada.ae

W. Site www.alsada.ae
K.M.Uthaiah - المدير المسئولالممثل المعتمد

صحيفة الوطن ذ.م.م
 ص . ب 54040العنوان

أبوظبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97124486000هاتف
97124485400فاكس
971507055550جوال

E.Mailgm@al-watan.ae

W. Sitewww.akhbaralarab.ae
د. عبد الرحمن الشميري - المدير العام والمدير التنفيذيالممثل المعتمد

"آي ميديا" للحلول اإلعالمية المتكاملة

العنوان
رقم 630 شارع المرور ــ فندق دوست ثاني

أبوظبي ــ برج الشركات

أبوظبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97126517777هاتف
97126517770فاكس
971562688892جوال

E.Mail
dis@alroeya.com

f.alnooryani@i-media.ae

W. Sitewww.alroeya.com
فاطمة محمد النورياني - مديرة إدارة التوزيع والطباعة والتسويقالممثل المعتمد

األهلي للنشر والتوزيع
ص . ب : 115648العنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97144237940هاتف
97143679530فاكس
971566554663  /  963938090083جوال

E.Mailayman@apd-me.com

W. Site www.apd-me.com
أيمن الحسيني - المدير المسئولالممثل المعتمد

شركة الوسيط الدولية للدعاية واإلعالن
العنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97144482887هاتف
97143688168فاكس
966541621119جوال

E.Mailkhaled.hassan@awicompany.com

W. Site www.awicompany.com
خالد محمد حسن - المدير المسئولالممثل المعتمد

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
شارع المرورالعنوان

أبوظبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97126756192هاتف
97126433819فاكس
جوال

E.MailFawaz.Alsadeed@adcadudhac.ae
Fawaz.alsadeed@hotmail.com

W. Sitewww.Tounsm.com
فواز حواس الصديد - مدير عام التسويقالممثل المعتمد

قنديل للتوزيع واإلعالن ش . ذ . م . م 
العنوان

دبي ــ اإلمارات العربية المتحدةالمدينة

97143385885هاتف
97143441623فاكس
971506940000جوال

E.Mail info@qindeel.dist.ae
Salim.alowais@qindeel.dist.ae

W. Site www.Qindeel.ae
سالم على العويس - المدير المسئولالممثل المعتمد
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مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف واإلعالن
ص . ب  80050 ــ سندالعنوان

المنامة ــ مملكة البحرينالمدينة

97317480800هاتف
97317480818ــ 97317480819فاكس
97334390156جوال

E.Mail
ADMIN@ALHILAL-CORP.COM

GM@ALHILAL-CORP.COM

W. SiteWWW.ALHILAL-CORP.COM
Jose Kaitharath - المدير العامالممثل المعتمد

شركة دار الوسط للنشر والتوزيع
ص . ب  31110 المنامة العنوان

المنامة ــ مملكة البحرينالمدينة

97317596966هاتف
97317596906فاكس
97339609018جوال

E.Mailebrahim.hameed@alwasatnews.com

W. Sitewww.alwasatnews.com
إبراهيم السيد حميد - مدير التسويق والمعلوماتالممثل المعتمد

مؤسسة األيام للنشر 
ص . ب  3262 المنامةالعنوان

المنامة ــ مملكة البحرينالمدينة

97317617733هاتف
97317617744فاكس
97336616168جوال

E.Mail
cir@alayam.com

ghassan@aiayam.com

W. Site www.alayam.com
غسان المومني - مدير التوزيعالممثل المعتمد

شركة الوطن للصحافة والنشر والتوزيع
ص . ب  38801 الرفاع الشرقيالعنوان

المنامة ــ مملكة البحرينالمدينة

973174986688هاتف
973174986689فاكس
97333372227جوال

E.Mailaalhaiki@alwatannews.net

W. Sitewww.alwatannews.net
عقيل عبد الله الحايكي - مدير التوزيع واإلشتراكاتالممثل المعتمد

الشركة التونسية للصحافة
ص . ب  719 ــ 3 نهج المغرب ــ تونس 1000العنوان

تونس ــ الجمهورية التونسيةالمدينة

21671322499هاتف
21671323004فاكس
21698306576جوال

E.Mail
sotupresse@sotup.com.tn

directiongenerale@sotup.com.tn

W. Site

محمد السالمي - المدير العامالممثل المعتمد

"BAMPC" شركة بي . ا .ام . بي . سى

العنوان

تخصيص عين الباي )الشطراالول( اإلخوة فراد رقم 51 
قسنطنية الجمهورية الجزائرية

نهج علي خوجة رقم ــ 56 االبيار ــ بوزريعه ــ الجزائر 
العاصمة 16000

21331909590 - 213550919158 ــ 21321790044هاتف
21331909328فاكس
213550919158 / 213661919161جوال

E.Mail
skander212@hotmail.fr

amp25@live.fe
بوقادوم محمد اسكندر - المدير المسئولالممثل المعتمد

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ص . ب  1120العنوان

تونس ــ الجمهورية التونسيةالمدينة

21671784466هاتف
21671784965فاكس
جوال

E.Mailalecso@email.ati.tn

W. Sitewww.alecso.org.tn
إدارة المعلومات واالتصال - المدير المسئولالممثل المعتمد

الجزائر الستيراد الصحافة
حي ماكودي قطعة رقم 15 بلدية وادي بسمارالجزائرالعنوان

الجمهورية الجزائريةالمدينة

213777001050هاتف
فاكس

33763931964جوال

E.Mailadpd2@yahoo.fr

W. Site

رافــــــد العيــــاش - المدير المسئولالممثل المعتمد

دليل من هو؟
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شركة الخزندار للتوزيع والخدمات الطبية
ص . ب  157 جــده 21411 العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126827736 / 966126825052 هاتف
966126825051 - 966124038112فاكس
966554433936جوال

E.Mailjeddah@alkhazindar.com.sa
W. Sitewww. alkhazindar.com.sa

سهيل محمد على خزندار - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جده حي الرحاب ص . ب  5034 جــده 21422العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126760000هاتف
966126764171فاكس
966562311122جوال

E.Mailhalnemes@okaz.com.sa

W. Sitewww.okaz.com.sa
أحمد بطاحالممثل المعتمد

شركة تهامة للتوزيع
جدة حي الحمراء شارع األندلس مبنى تهامةالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126530849هاتف
966126530849فاكس
966555687204جوال

E.Mailasamq@tihama.com

W. Site

الممثل المعتمد
عاصم إبراهيم محمد األمين القاضي - مدير إدارة 

التوزيع واإلشتراكات

الشركة السعودية للتوزيع
ص . ب  62116 الرياض 11585 ــ حى المؤتمرات العنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

96614418972  /  96612128000هاتف
96612121766فاكس
966544413030جوال

E.Mailbander.shareef@saudidistribution.com

W. Sitewww.saudidistribution.com
بندر الشريف - المدير العامالممثل المعتمد

الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع
ص . ب  84540 الرمز البريدى 11671العنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966114871370هاتف
966114870945فاكس
966555555027جوال

E.Mailasehli@alwatania.com.sa
W. Sitewww.alwataniaonline.com

عبد العزيز عباس السحلى  - المدير العامالممثل المعتمد

مجــــــــــلة فـــــــرح
ص . ب  5034 جــده 21422العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126693559هاتف
966126693622فاكس
966562797979 - 966502881199جوال

E.Mailmohammed.alqhatni@sppc.com.sa

W. Site

محمد بن علي القحطاني - الناشر ورئيس التحرير الممثل المعتمد

الشركة السعودية لألبحاث والنشر
طريق مكة المكرمة ــ ص . ب  478 الرياض 11411 حى المؤتمراتالعنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966112128000هاتف
966112128084فاكس
جوال

E.Mail
info@srpc.com
omer@srpc.com

W. Sitewww.srpc.com
صالح بن حسين آل دويس - المديرالتنفيذي للعملياتالممثل المعتمد

مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر
ص . ب  807 جــده 21421 شارع الصحافة بجوار المرورالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126712100هاتف
966126720011 ــ 966126711877فاكس
966503549549جوال

E.Mail
adoolah5@hotmail.com

adel.shami@al-madina.com
W. Sitewww.al-madina.com

عادل عبداللـه الشامي - نائب المدير العامالممثل المعتمد



|  العدد 38  | توزيع40

اليقظة للدعاية واإلعالن والنشر 
ص . ب  14801 جــده 21434 ــ حي الحمراءالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126700111هاتف
966126700444 - 966126731622فاكس
966545588777جوال

E.Mailyaqaza@gmail.com

W. Sitewww.yaqaza.com
محمد عبدربه  اليامي - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة البالد للصحافة والنشر
ص . ب  6340 جده 21442 ــ حي مشرفة ــ شارع الصحافةالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126711000هاتف
966126712545فاكس
966505619186جوال

E.Mail
info@albilad-daily.com
qari@albiladdaily.com

W. Sitewww.albiladdaily.com
عبد الحفيظ عبد العزيز قارى - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة اليمامة الصحفية )جريدة الرياض( 
ص . ب  25848 الرياض 11476 طريق القصيم ــ حى الصحافةالعنوان

الرياض ـ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966112996111 / 966112996000هاتف
966114417580فاكس
9661553484812جوال

E.Mail
akanaan@alriyadh.com
alheider@alriyadh.com

W. Sitewww.alriyadh.com
صالح بن عبد الرحمن الحيدر - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
ص . ب  354 الرياض 11411 طريق الملك فهد شماالً حي الصحافةالعنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966114870000هاتف
966114870912فاكس
966557788359جوال

E.Mail
a.saif@al-jazirah.com
shotaim@hotmail.com

W. Sitewww.al-jazirah.com.sa

الممثل المعتمد
عبد اللـه عبد العزيز عبد اللـه السيف - مدير  إدارة 

االشتراكات والتوزيع

دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر
ص . ب  565 الدمام 31421العنوان

المملكة العربية السعوديةالمدينة

966138580800هاتف
966138580106فاكس
966500400026جوال

E.Mailaalrabiah@alyaum.com

W. Sitewww.alyaum.com
نايف بن محمد الجاسر - الرئيس التنفيذيالممثل المعتمد

شركة أزهر لتقنية المعلومات المحدودة
ص . ب  50055  جدهالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966122752783هاتف
966122752832فاكس
جوال

E.Mailazherinfo@sps.net.sa

W. Site

بكر عبد العزيز أزهر - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة واإلعالم
ص . ب  2662 الدمام 31461العنوان

المملكة العربية السعوديةالمدينة

966138471404 / 966138471374هاتف
966138472014 ــ 966138471373فاكس
جوال

E.Mailsamehtto@yahoo.com

W. Site

خالد عبداللـه بوعلي - المدير العامالممثل المعتمد

دار الحياة للتوزيع
ص . ب  250447  الرياض 11391 شارع التحليةالعنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966112682990هاتف
966114643981فاكس
966500092092جوال

E.Mailyalyami@daralhayatad.com

W. Site

ياسر اليامي - المدير العامالممثل المعتمد

دليل من هو؟
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جريدة الرياضي
ص . ب : 112193 جده 21371العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966122573539هاتف
966122574031فاكس
966555550747جوال

E.Mailgm@arreyadi.com.sa

W. Sitewww.arreyadi.com.sa
شاكر أحمد مقدم - مدير االشتراكات والتوزيعالممثل المعتمد

مؤسسة السنديان العالمية )مجلة أبحر(
ص . ب : 13627 جده 21414العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126940283هاتف
966126993603فاكس
966505623191جوال

E.Mailmhmashat@mhm-grp.com

W. Sitewww.sendeyan.com
محمد حسين مشاط - الرئيس التنفيذيالممثل المعتمد

مؤسسة االعالم المتميز للنشر
شارع الستين مركز الداغستانيالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

699126767008هاتف
699126776008ــ تحويلة 102فاكس
جوال

E.Mailsa@emedia-sa.net

W. Site

صالح سعيد العمودي - المدير المسئولالممثل المعتمد

دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع
ص. ب 11166 الخرطوم شرق مربع 1 منزل GHE  3العنوان

الخرطوم ــ جمهورية السودانالمدينة

249154945770هاتف
249154945771فاكس
249922302995 / 249912302995جوال

E.Mailrabiedahab1@gmail.com

W. Site

ربيع دهب أحمد - المدير العامالممثل المعتمد

شركة الوسيلة الدولية للدعاية واإلعالن

العنوان
ص . ب : 5006 ــ الرمز البريدي 21422 شارع الملك 

عبدالعزيز ، شمال شارع حراء

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966122347171هاتف
966122346922فاكس
966541621119جوال

E.Mail
khaled.hassan@awicompany.com

khaled.hassan@ymail.com

W. Sitewww.waseet.net
خالد محمد حسن - المدير العامالممثل المعتمد

مجلــــــــــة البيــــــــــــان
ص . ب : 26970 الرياض 11496العنوان

الرياض ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966114546868هاتف
966114532121فاكس
966554546868جوال

E.Mailpr@albayan.co.uk

W. Sitewww.albayan.co.uk
م . محمد بن فهد الحسينان - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة أفضل االبداع للخدمات االعالنية
ص . ب : 54268 جدة 21514العنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة

966126659511هاتف
966126658823فاكس
جوال

E.Mailmh.alwadi@gmail.com

W. Sitewww.alamarrajol.com
محمود حسن سليم الوادي - المدير المسئولالممثل المعتمد
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شركة قمارى للتوزيع واإلنتاج اإلعالني
شارع السيد عبد الرحمن ــ الخرطوم شرقالعنوان

الخرطوم ــ جمهورية السودانالمدينة

249183781098 / 249183781096هاتف
249183781140 ــ 249183769112فاكس
249123002202جوال

E.Mailyahiagamary@hotmail.com

W. Sitewww.gamary.com
يحيى حامد أحمد عبد الرحمن - المدير العامالممثل المعتمد

المتحدة لخدمة وسائل اإلعالم
ص . ب  3305 روى 112 ــ سلطنة عمانالعنوان

سلطنة عمانالمدينة

96824700895 / 96824794687هاتف
96824706512فاكس
96899474699 / 96892113295جوال

E.Mailrajeevs@umsoman.com

W. Sitewww.renaissance-oman.com
راجيف سينها - مدير التوزيعالممثل المعتمد

مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن
ص . ب  974 الرمز البريدى 113العنوان

مسقط ــ سلطنة عمانالمدينة

96824600196هاتف
96824699672فاكس
96892855699جوال

E.Mailmubarak15@hotmail.com

W. Sitewww.omandaily.com
مبارك بن سالم بن خميس الحسني - المدير المسئولالممثل المعتمد

شركة صافنات للتوزيع واإلعالن
الخرطوم ــ جمهورية السودانالمدينة

0155408325 ــ  0155330515هاتف

249912307193جوال

E.Mailsafinatsudan@gmail.com

عوض الكريم العراقي - المدير العامالممثل المعتمد

شركة االزدهار للنشر والتوزيع واإلعالن
جميلة حي القدس رقم 423/5العنوان

العراق ــ بغدادالمدينة

9647700062476 / 9647901342037جوال

E.Mailalizdihar_co@yahoo.co

كريم صبري عبد السادة - المدير المفوضالممثل المعتمد

مؤسسة العطاء للتوزيع
ص . ب  473 الرمز البريدي 130 العذيبةالعنوان

مسقط ــ سلطنة عمانالمدينة

96824491399 - 24492936 ــ 24496748هاتف
96824493200فاكس
96899356936جوال

E.Mail
alatta@omantel.net.om

maher_alhag@yahoo.com

ماهر سعد الحاج - المدير التنفيذيالممثل المعتمد

دليل من هو؟

شركة الكيال التجارية
ص . ب  1850 دمشقالعنوان

المدينة
963112311542هاتف
963112313729فاكس
963944230068جوال

E.Mailjk@kayyal.com

W. Sitewww.kayyal.com

جمال محمد الكيال - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق
ص . ب  515 مزة شرقية نزلة جامع األكرم بناء الهدىالعنوان

دمشق ــ الجمهورية العربية السوريةالمدينة

963116122000هاتف
963116124567فاكس
963944234567جوال

E.Mailmajdsuleiman@ug.com.sy

W. Sitewww.ug.com.sy
مجد سليمان بن بهجت - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

شركة رام اللـه للتوزيع والنشر
ص . ب  1314 رام اللـهالعنوان

فلسطينالمدينة

97022980800هاتف
97022980800فاكس
970599522337جوال

E.Mail
asem.hammoudeh@rdp.ps

wael.kassess@rdp.ps

وائل عادل قسيس - المدير العامالممثل المعتمد

شركة بال رام للنشر والتوزيع
ص . ب  20535  شارع صالح الدينالعنوان

القدس ــ فلسطينالمدينة

97022340400هاتف
97022340400فاكس
970597974332جوال

E.Mailasem.hammoudeh@palram.ps
عاصم حمودة - المدير المسئولالممثل المعتمد
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الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات

العنوان
ص . ب  6588 حولى 32040 شارع فهد السالم ــ بناية 

المشاري والخترش الدور 6

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

4/96522453013 / 96522456198هاتف
96522460953فاكس
جوال

E.Mail
jamalhaidar70@yahoo.com

info@almutahida.com

W. Sitewww.almutahida.com
جمال أحمد حيدر - المدير اإلداريالممثل المعتمد

شركة باب الكويت للصحافة )جريدة األنباء(

العنوان
ص . ب  23915 الصفاة ــ الرمز البريدى 13100 الكويت 

ــ منطقة الشويخ الصناعي ــ شارع الصحافة

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96522272734 / 96522272726هاتف
96522272736فاكس
96599881028جوال

E.Mail
m.fattouh@alanba.com.kw
hani_fattouh@hotmail.com

W. Sitewww.alanba.com.kw
محمد هاني فايق فتوح - مدير التوزيع واالشتراكاتالممثل المعتمد

شركة الخليج للنشر والطباعة
ص . ب  533 منطقة الهالل الدائرى الثالث )الراية ــ خلف تايمز( العنوان

الدوحة ــ دولة قطرالمدينة
9744425969 / 9744423697هاتف
9744424171 ــ 9744438571فاكس
9745500695 / 9745528632جوال

E.Maildgm@raya.com

محمد عالم علي - المدير العامالممثل المعتمد

مؤسسة العروبة التجارية
ص . ب : 52 شارع حارثه بن سهلالعنوان

الدوحة ــ دولة قطر المدينة
9744325874 / 9744440014هاتف
9744325874 / 9744429424فاكس
9745518898جوال

E.Mailaranaama@qatar.net.qa
W. Sitewww.aecqatar.com

د.خليفة عبد اللـه حسين النعمه - المدير التنفيذيالممثل المعتمد

دار الثقافة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب  8150 الدوحةالعنوان

دولة قطرالمدينة
97400621662 / 97444622182هاتف
97444622160 / 97444621800فاكس
97431202066جوال

E.Mail
thaqafadist@qatar.net.qa

islam@daralthaqafa.com.qa
إسالم محمود عثمان - المدير العامالممثل المعتمد

اسباير للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب  24598العنوان

الدوحة ــ دولة قطرالمدينة
97466579964  /  97444999618هاتف
97444999649فاكس
97466579964جوال

E.Mail
ahmed.said@dohastadiumplusqatar.com

yara_yaroo@yahoo.com
أحمد سعيد محمد محمد - مدير الوحدة االدارية والماليةالممثل المعتمد

دار العرب للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب 22612العنوان

الدوحة ــ دولة قطرالمدينة
97433088671 / 97444997384هاتف
97444997410فاكس

E.Maildistribution@alarab.qa

W. Sitewww.qlarab.qa
محمد صالح عوض - رئيس قسم التوزيعالممثل المعتمد

شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر
ص . ب  42480 الشويخ ــ 70655 شارع الصحافةالعنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524813566 - 96524834922/3هاتف
96524834893فاكس
96599735521جوال

E.Mail
alseyassah@alseyassah.com

youssef@dowair.com

W. Site

يوسف دوير - المدير المسئولالممثل المعتمد

شركة مجموعة النظائر اإلعالمية
ص . ب  6301 حولي ــ 32038 الكويتالعنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524746500 - 9651887766هاتف

96524743903فاكس

96599872675جوال

E.Mailnmgdist@nazaer.com

W. Site

بسام صبحي عصفور - مدير التوزيعالممثل المعتمد
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المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب
ص . ب  13061 الصفاة 23996العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96522421086هاتف
96522421413فاكس
96597477779جوال

E.Mailmsk-kuwait@hotmail.com

W. Site

عبد العزيز المرزوق - المدير المسئولالممثل المعتمد

شركة الخليج لتوزيع الصحف والمطبوعات

العنوان
ـ الشويخ  ص . ب  42057 الشويخ 70651 شارع الصحافةـ 

الصناعية

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524811666 / 96524816885 / 96524826814هاتف
96524836680 ــ 96524826814فاكس
96597611122جوال

E.Mail
gulfnews@qualitynet.net

gdc@kems.net

W. Sitewww.alanba.com.kw
م.عزيز أحمد عزت أبوعماره - نائب رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

الشركة الكويتية المتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع
ص . ب  29359 الصفاة 13153العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524837111 - 9651802500 ــ داخلى 675هاتف
96524817747 - 96524822730فاكس
جوال

E.Mail
distribution@al-waseet.net
ali.srour@awicompany.com

W. Site

محمد بشار كيوان - المدير العام والعضو المنتدبالممثل المعتمد

مؤسسة فهد المرزوق الصحفية للطباعة والنشر والتوزيع "أسرتي"

العنوان
ص . ب  2995 الصفاة 13030 الشويخ الصناعية طريق 

الغزالى مقابل حلويات الصيداوى

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524836147 / 96524836146هاتف
96524836144فاكس
96597270302 / 96597270605جوال

E.Mail
info@osratimagazine.com

m.alalfy@osratimagazine.com

W. Sitewww.osratimagazine.com
المحمدي زكي مصطفى حموده - مدير إدارة التوزيعالممثل المعتمد

دليل من هو؟

شركة الناشر للطباعة
ص . ب  761 الصفاة 13013العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524953303هاتف
96524830574فاكس
جوال

E.MailDist@alraimedia.com

W. Sitewww.alraimedia.com
رائد عبدالحليم عابدين - مدير إدارة التوزيع واإلشتراكاتالممثل المعتمد

شركة المجموعة التسويقية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
ص . ب  42448  الشويخ الرمز البريدى 70655العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524818149هاتف
96524839487فاكس
جوال

E.Mailmoutaz.sh@hadafnet.com

W. Sitewww.alhadaf-kuwait.com
معتز الداغستاني - مدير إدارة التوزيع واالنتشارالممثل المعتمد

شركة المجموعة االعالمية العالمية
الشويخ ــ المنطقة التجارية الحرة ــ قسيمة  B 43العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

1/2/96524826820هاتف
96524826823فاكس
96597224198جوال

E.Mailimg_hasan@hotmail.com

W. Site

حسن يوسف حسن - المدير العامالممثل المعتمد

شركة الشبكة الدولية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
الشويخ الصناعية ــ شارع الصحافة ــ مبنى دار الرأي العام ــ الدور األولالعنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524915106 / 9652491507 / 96524915108هاتف
96524915109فاكس
96597766277 / 96590028528جوال

E.Mail
info@ind-kw.com - asaad@ind-kw.com

asaadsaab69@gmail.com
W. Sitewww.ind-kw.com

أسعد حسين صعب - مدير عام وشريكالممثل المعتمد
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الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات
ص . ب  6086ــ11 رمز بريدى 2210  1107 العنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611368007 / 9611361517هاتف
9611366683فاكس
جوال

E.Mailcolidi@inco.com.lb

W. Site

عماد تويني - رئيس مجلس اإلدارة المدير العامالممثل المعتمد

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
مدينة الكويت شارع فهد السالم مبني سعاد التجاري الطابق التاسعالعنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

 9651828111 / 9652225236هاتف
96522428133فاكس
96567781914جوال

E.Mail
mail@aljarida.com

a.abughanieh@aljarida.com
W. Sitewww.al jarida.com

آمال عبد الكريم سالم أبو غنيه - مدير التوزيع واالنتشارالممثل المعتمد

المؤسسة اللبنانية العربية للتوزيع والطباعة والنشر
ص . ب  6946ــ113 بيروتالعنوان

بيـروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611817111هاتف
9611817888فاكس
96170771701جوال

E.Mailoussaad63@gmail.com

W. Site

أسامة محمد سعد - المدير العامالممثل المعتمد

شركة شرق األوسط لتوزيع المطبوعات ش.م.ل.
سن الفيل ــ مستديرة الحايك ــ بناية أدمون باللالعنوان

بيـروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611487999هاتف
9611488882فاكس
9613334941جوال

E.Mail
presse@mmopl.com
dmatar@mmopl.com

W. Sitewww.mmopl.com
داني مطر - المدير التجاريالممثل المعتمد

دار الصـــــياد
ص . ب  1038 ــ 11 بيـروتالعنوان

بيـروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

6 /9615456374 - 9615457261هاتف
9615452700فاكس
جوال

E.Mailsamir.zakharia@dar-assayad.com

W. Sitewww.alanwar.com
سمير زكريا - المدير العامالممثل المعتمد

شركة الفينيق للطباعة والنشر والتوزيع
لبنان ــ الحمرا ــ شارع منيمنة ــ بناية هاشم ــ طابق 8العنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611344244هاتف
9611755194فاكس
9613376056جوال

E.Mail
info@snobgroup.com

 joseph.daccache@snobgroup.com

W. Sitewww.snobgroup.com

جوزيف دكاش - مدير إداريالممثل المعتمد

مؤسسة الفالح للنشر والتوزيع
ص . ب  6590ــ113 رمز بريدى 2140 1103العنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611856677هاتف
9611856677فاكس
96176060971جوال

E.Mailalfalahzoobi@gmail.com

W. Site

محمد طارق الزغبي - المدير العامالممثل المعتمد

شركة وديان للنشر والتوزيع
العنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة

96524761717هاتف

96524749495فاكس

96594142442جوال

E.Mailsalgelwi@wdyn-kw.com
W. Sitewww.wdyn-kw.com

سعد بعيجان سعد العتيبي - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد
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شركة دار الفراشة للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب : 8254 ــ 11العنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611453115 / 9611450950هاتف
9611453115 ــ 9611450950فاكس
جوال

E.Mailinfo@darelfarasha.com

W. Sitewww.darelfarasha.com
نسيم عبد الرضا - المدير المسئولالممثل المعتمد

دار الحياة ش.م.ل
ـ بناية دار الحياةالعنوان ـ شارع المعرضـ  ـ رياض الصلحـ  ص.ب 111242ـ 

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611987990هاتف
9611983921فاكس
9613983354جوال

E.Mailimadaa@alhayat.com

W. Sitewww.daralhayat.com

الممثل المعتمد
عماد ابي عقل - مدير االنتشار لدول مجلس التعاون 

الخليجي والمشرق العربي

شركة انتغرا للنشر والتسويق ش . م . ل
البوبشرية شارع الفردوس قرب صالة عرض بسول وحنينهالعنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611695695هاتف
9611693005فاكس
96131606655جوال

E.Mailashrafkiwan@albaladonline.com

W. Sitewww.albaladonline.eom
أشرف كيوان - المدير التنفيذى للعملياتالممثل المعتمد

دليل من هو؟

مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
خندق الغميق ــ شارع سعد ــ بناية فواز طابق ارضيالعنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611653270 / 9611666668هاتف
9611653260فاكس
9613278015 / 9613031818جوال

E.Mailtopspeed1@hotmail.com

W. Sitewww.topspeedlb.com
مهدي علي نعنوع - رئيس مجلس اإلدارة وصاحب المؤسسةالممثل المعتمد

مجموعة الهدف لإلعالن ش.م.ل
سن الفيل ــ شارع فؤاد شهاب ــ سنتر فانليان ــ طـ ارضيالعنوان

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

01 /9611485885هاتف
01 /9611485985فاكس
جوال

E.Mailinfo@hadafnet.com

W. Sitewww.hadafnet.com
Raymond Kanaan - المدير العامالممثل المعتمد

شركة األوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات ش.م.ل
ـ بناية الحسيني طابق أرضيالعنوان ـ شارع سعدـ  خندق الغميقـ 

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة

9611666314هاتف
9611666315فاكس
9613450992جوال

E.Mailtopspeed1@hotmail.com

W. Site

لبني شريف دياب - المدير العامالممثل المعتمد

وكالة الصحافة للتوزيع بهيئة دعم وتشجيع الصحافة
العنوان

طرابلس ــ ليبياالمدينة

هاتف

فاكس

218913590653 / 218925271317جوال

E.MailGam_Gam17@yahoo.com

W. Site

جمال محمد انبيه - مدير عام وكالة الصحافة والتوزيعالممثل المعتمد

شركة المختار للخدمات اإلعالمية
الظهرة ــ ميدان سعدون السويحليالعنوان

طرابلس ـ ليبيا المدينة

218213341036هاتف
218213340123فاكس
218912131862جوال

E.Mailnoor.azaden@yahoo.com

W. Site

عز  الدين صالح بن صالح - المدير العامالممثل المعتمد
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مؤسسة األهرام )اإلدارة العامة للتوزيع( 
شارع الجالء الرقم البريدى 11511العنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20227704293هاتف
20227703196 / 20225796326فاكس
1003417476جوال

E.Mailarbdist@ahram.org.eg

W. Sitewww.ahram.org.eg
إبراهيم العقباوي - المدير العام االدارة العامة للتوزيعالممثل المعتمد

الشركة القومية للتوزيع
رقم 40 شارع رمسيس  ص . ب  487العنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20225741718هاتف
20225741723فاكس
1001215088جوال

E.Mail
admin@elkawmiah.com

g_m_distribution@elkawmiah.com
W. Site

م . إبرهيـــم الغمـــري - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

مؤسسة دار الهالل الصحفية
رقم 16 شارع محمد عز العرب ــ السيدة زينبالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20223625450هاتف
20223625469 / 23625442فاكس
01005121943جوال

E.Mail

W. Sitewww.darelhilal.com
مجدي سبلة - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

مؤسسة روز اليوسف للصحافة والطباعة والنشر
رقم 89 ) أ ( شارع قصر العينىالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20227953580هاتف
20227962618/ 20227946671/ 20227923514فاكس
01001515649جوال

E.Mailel_shorbaggi@yahoo.com

W. Sitewww.rosa-magazine.com
عبد الصادق محمد الشوربجى - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

مؤسسة أخبار اليوم )قطاع التوزيع(
رقم 6 شارع الصحافة ص . ب  372العنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20225806400 / 20225782701هاتف
20225782632فاكس
1063050087جوال

E.Mail
tawzea.akhbar@hotmail.com

heshamsaleh.akhbarelyoum@yahoo.com
W. Sitewww.akhbar.akhbarelyom.com

هشام صالح - مدير عام قطاع التوزيعالممثل المعتمد

شركة التوزيع )دار التحرير للطباعة والنشر( جريدة الجمهورية 
رقم 21  شارع قصر النيلالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20223913360هاتف
20223920670فاكس
01226499900 / 01152966005جوال

E.Mail

W. Sitewww.gomhuriaonline.com
عزالدين عزمى - مدير عام المؤسسة لشئون التوزيعالممثل المعتمد

الهيئة المصرية العامة للكتاب
ص . ب  235 ــ كورنيش النيل ــ رملة بوالقالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20225775109 /  20225775371 / 25775228هاتف
25767896 ــ داخلى 107هاتف
20225754213 ــ 20225764276فاكس

E.Mailinfo@egyptianbook.org

W. Sitewww.egyptianbook.org.eg
د. هيثم الحاج - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

وكالة الصحافة العربية
ـ مدكور الهرمالعنوان ـ الوحدة العربيةـ  5 شارع عبد المنعم سالمـ 

الجيزة ــ  جمهورية مصر العربيةالمدينة

35867575/6هاتف
35878373فاكس
01229488883جوال

E.Mail
news@apatop.com

k@k-ghazy.com

W. Sitewww.apatop.com

د. خالد محمد غازي - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد
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الدار المصرية اللبنانية
ـ ص . ب 2022العنوان ـ وسط البلدـ   16 شارع عبد الخالق ثروتـ 

القاهرة ــ  جمهورية مصر العربيةالمدينة

23910250 / 23936743هاتف
23909618فاكس
01222150377جوال

E.Mailinfo@almasriah.com

W. Sitewww.almasriah.com

محمد محمد رشاد - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

مؤسسة دار المعـــــارف
رقم 1119 كورنيش النيل ــ القاهرةالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20225774847هاتف
20225744999فاكس
01222883462 / 01000063444/ 1000063401جوال

E.Mailsaidabdo@live.com

W. Site

سعيد عبده مصطفى - رئيس مجلس اإلدارةالممثل المعتمد

شركة نهضة مصر للصحافة واإلعالم
21 شارع أحمد عرابى ص . ب 6 إمبابة رمز بريدى 12411العنوان

الجيزة ــ  جمهورية مصر العربيةالمدينة

20233042682هاتف
20233042681فاكس
01005550135جوال

E.Mail
eladawy@nahdetmisr.com
drahmed@nahdetmisr.com

W. Sitewww.nahdetmisr.com

د. أحمد محمد إبراهيم - عضو مجلس إدارة الشركةالممثل المعتمد

مكتبات أ )الشركة العربية الدولية للتوكيالت التجارية(
العنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

هاتف

فاكس

01022322903جوال

E.Mailinfo@alefbookstores.com

W. Sitewww. alefbookstores.com

عمرو عادل  - المدير المسئولالممثل المعتمد

دليل من هو؟

المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع
رقم 4 شارع اإلسحاقى ــ منشية البكرى ــ القاهرةالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20222586197 / 20224550499هاتف
20222596650 ــ 20224936929فاكس
01006662361 / 01223117730جوال

E.Mailelmokadem55@hotmail.com

W. Site

أحمد محمد المقدم - المدير العامالممثل المعتمد

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
رقم 18 شارع كامل صدقي ــ الفجالةالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

20225909827هاتف
20225903395فاكس
01005194923جوال

E.Mailexport@nahdetmisr.com

W. Sitewww.nahdetmisr.com

محمد سعد إسماعيل - مدير التسويقالممثل المعتمد

الميرا للطبع والنشر والتوزيع
133 ش 1 الحى الثاني المنطقه الخامسة التجمع الخامسالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة

هاتف

فاكس

1062828163 - 1225675524جوال

E.Mail

W. Site

ميران إبراهيم حسين زهران  - المدير المسئولالممثل المعتمد

الشركة الشريفية للتوزيع والصحف "سوشبريس"
اوالد حدو )سيدي معروف( جننات اصغار ــ جماعة بوسكورةالعنوان

الدار البيضاء ــ المملكة المغربيةالمدينة

212522589127 / 212522589121هاتف
212522584647 ــ 212522976832فاكس
212661105332جوال

E.Mail
Dirpressel@sochepress.ma
ybouziane@sochepress.ma

W. Sitewww.sochepress.ma

ياسين بوزيان - المسؤول التجاري لقسم الصحفالممثل المعتمد
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الشركة العربية اإلفريقية للتوزيع والنشر والصحافة "سبريس"
ـ 20300 الدار البيضاءالعنوان ـ بلفديرـ  رقم 70 ، زنقة سجلماسةـ 

الدار البيضاء ــ المملكة المغربيةالمدينة

212522249200هاتف
212522249214فاكس
212640121895جوال

E.Mail
contact@sapress.ma

 k.mhand@sapress.ma - a.benchekri@sapress.ma
W. Sitewww.sapress.ma

أمين بنشكـــري - المدير العامالممثل المعتمد

محالت القائد التجارية
ص . ب  7081 صنعاءالعنوان

صنعاء ــ الجمهورية اليمنيةالمدينة

9671506324 / 9671240883هاتف
9671240883فاكس
967777745744جوال

E.Mail
alkaidpd@yahoo.com

alkaid@y.net.ye
W. Site

عبد اللـه قائد سيف - المدير العامالممثل المعتمد

الدار العربية للنشر والتوزيع
ص . ب  4628 صنعاءالعنوان

صنعاء ــ الجمهورية اليمنيةالمدينة

9671331797هاتف
9671331797فاكس
967711523996جوال

E.Mailaldaralarabia@y.net.ye

W. Site

على غيالن محمد - المدير العامالممثل المعتمد

المؤسسة العالمية للصحافة
INTER PRESS CORPORATION

العنوان
 P.O.Box 456 Greenford Middx,  London

UB5 9DD,U.K
لندن - المملكة المتحدةالمدينة

442089987303هاتف
442088132022فاكس
جوال

E.Mailadmin@interpresscorp.com
W. Sitewww.interpresscorp.com

رندا - مدير التوزيعالممثل المعتمد

شركة راســـــن التجارية
RASSAN TRADING CO. PTY. LTD

العنوان
 P.O. Box  4044 Kingsway West N.S.W

2208 - Australia
أسترالياالمدينة

61291504411هاتف
61295022711فاكس

E.Mail11rassan@tpg.com.au
مكرم عبد النور - المدير العامالممثل المعتمد

TWI - INDUSTRIEB& RATUNG GMBH

riestrasse 6Industالعنوان
المانياالمدينة

49721950770هاتف
49721574832فاكس
4915116106701جوال

E.MailNiegl@TWI-Germany.com

W. Sitewww.twi-germany.com

THOMAS NIEGI - مدير المشاريعالممثل المعتمد

العالمية للصحافة والتسويق
UNIVERSAL PRESS MARKETING

The Vale, London W3 7QS, U.K 205-203العنوان
لندن - المملكة المتحدةالمدينة

442084397865هاتف
447092218760فاكس
447818088777جوال

E.Mail
universalpressdd@aol.com

fadi@upmi.eu - fawaz@upmi.eu
W. Sitewww.universalpressmarketing.com

فادي فواز عابدين - المدير العامالممثل المعتمد



|  العدد 38  | توزيع50

رأي

تراجع مبيعات المطبوعات الورقية 
السنوات  الورقية خالل  المطبوعات  مبيعات  تراجع  إن 
العشرة األخيرة يعزوه البعض إلى دخول السوشيال ميديا 
إلى هذا القطاع الهام، ولكن من خبرتنا والتي امتدت إلى 
ربع قرن في مجال التوزيع بمختلف أنواعه نجد أن هذا 
التراجع هو نتاج طريقة تفكير إدارات التحرير ومن فوقها 
لم  التي  الكتب  وحتى  الكبرى،  والمجالت  الصحف  في 
تطور نفسها لمنافسة المجال الذي يعتقدون أنه السبب 

الرئيسي في تراجع هذه المبيعات.
ولكن في قراءة سريعة لوضع الصحف والمجالت والكتب 
بأنواعها في اعتقادي استسلموا وبسرعة لهذه الظاهرة 
واحدة  دراسة  أجد  ولم  المبيعات،  هبوط  ضغط  تحت 
أن  تثبت  )التي تشتكي(  المؤسسات  علمية من قبل هذه 
في  يحدث  فيما  الرئيسي  السبب  هي  ميديا  السوشيال 
زال  ما  أنه  والدليل  والتوزيع،  والنشر  الصحافة  عالم 
لإلعالم الورقي دور كبير وليس كما يدعي البعض بهذا 

الخصوص.
ومن خالل ما ورد أعاله فإننا كعضو في اتحاد الموزعين 
العرب نرغب أن يكون ضمن هذا االتحاد مجلًسا استشارًيا 
يقدم المشورة والخبرة والدراسات العلمية لكل عضو من 
أعضاء االتحاد، وذلك للمساهمة في تطوير قطاع النشر 
المبيعات  هبوط  أسباب  تحليل  على  والوقوف  والتوزيع 
وعدم االهتمام من قبل القراء بقراءة الصحف والمجالت 
والكتب، ويجب ان يأخذ هذا الجانب الكثير من االهتمام 
الدورية  االجتماعات  وعقد  بتخصيص  االتحاد  قبل  من 
االتحاد على  إنشاء  تم  والذي  الهام  القطاع  لتطوير هذا 
أساسه، ولالتحاد دور كبير جًدا على هذا الصعيد.. لذلك 
وفقنا  تفعيله  وسرعة  هذا  اقتراحنا  وإدراج  العمل  نرجو 

الله وإياكم لما فيه الخير لنا ولكم.

بقلم: سعد الجالوي
مدير عام شركة وديان 

للنشر والتوزيع


