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االفتتاحيةاالفتتاحية

بين أيديكم العدد الجديد من مجلة اتحاد املوزعين العرب والتي 
تصدر كل ستة أشهر بالجديد من األخبار وأحدث الدراسات في 

مجال النشر والتوزيع وأخبار األعضاء.. ومازالت األحداث في الوطن 
العربي تلقى بظاللها على املطبوعات الورقية واملؤسسات الصحفية 
وكذلك صعوبة املهمة وخاصة الجزائر وسط الحراك الشعبي وأثر 

ذلك على انسياب عملية التوزيع ورسالة الصحافة الورقية.

وتتكرر املشكلة أيضا وسط األحداث الجديدة في العراق ومحاولة 
تحديات  تظهر  يوم  كل  ولكن  جديد  من  للنهوض  هناك  الصحف 

جديدة.
ومع ذلك، فإن االستمرار في مثل هذه الظروف تعد بطولة وضرورة 
لتستمر الرسالة، لذا فالبد من النهوض باملحتوى وتطوير أساليب 
التوزيع والعودة لتكامل التحرير مع التوزيع، وأتذكر هنا.. مدرسة 
رحمهما  أمين  وعلى  أمين  مصطفى  العمالقين  بقيادة  اليوم  أخبار 
هللا حيث كانا يحرصان على أن يشارك  مدير التوزيع في اجتماع 
مجلس التحرير لكل مطبوعة ألهمية رأى التوزيع الذي يساعد على 
تلبية احتياجات القارئ ومعرفة اتجاهاته.. وأثر الخبر في الشارع، 
ونقل ردود األفعال وانطباعات القارئ عن املطبوعة ليكون محل 
اعتبار لدى رئيس التحرير لكي ال يكون هناك انفصال عن القارئ.
فالقارئ هو األساس وأي مطبوعة يهمها التواصل معه والوصول 
إليه وتلبيه احتياجاته وكذلك مصداقية الخبر ورفع ثقافة املجتمع.. 

نتمنى من هللا أن يكون القادم خير
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ر خــبـــا أ

اتحاد  ورئيس  العرب  الموزعين  اتحاد  رئيس  بحضور 
دار  مؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  المصريين  الناشرين 
رابطة   40 اجتمعت  عبده،  سعيد  األستاذ/  المعارف 
للناشرين األفارقة قبيل ندوة استمرت يومين في نيروبي 
تفاهم  مذكرات  للناشرين  الدولية  الرابطة  وّقعت  حيث 
التعليم في  الناشرين األفارقة ورابطة تطوير  مع شبكة 

إفريقيا.
إجراءات  حول  تفصيلية  مناقشات  التوقيعات  ورافقت 

ملموسة للدعم والتعاون يمكن أن يتم تنفيذها بسرعة.
الثالث  المنظمات  التزام  التفاهم  مذكرات  أكدت  كما 
الدوليين  الناشرين  التحاد  اإلقليمية  الندوات  بتعزيز 
وكذلك تطوير حمالت حول التعليم ومحو األمية مباشرة 
وجود  من  الثالث  المنظمات  استفادت  التوقيع،  بعد 
الخطوات  لوضع  األفارقة  للناشرين  رابطة   40 رؤساء 

األولى للشراكات الرسمية الجديدة.
الناشرين  شبكة  رئيس  كوالولي،  صموئيل  وأكد 
شبكة  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  إن  اإلفريقيين: 
الناشرين األفارقة  واتحاد الناشرين الدوليين  هو حدث 
تاريخي وهام على العديد من الجهات. وهذا يدل على 
نية اتحاد الناشرين الدوليين إلشراك الناشرين األفارقة 
على مستوى االحترام المتبادل. كما يمثل إضفاء الطابع 
الرسمي وتوثيق التعاون الذي يسعى إلى معالجة القضايا 
التي تواجه النشر األفريقي من الداخل إلى الخارج من 
خالل إشراك أصحاب المصلحة إليجاد القضايا وإيجاد 
وهذا  القارة.  خارج  من  حلول  تقديم  من  بدالً  الحلول، 
أعمال  على  فقط  ليس  إيجابي،  بشكل  سيؤثر  التعاون 
في  التعليم  جودة  على  أيًضا  ولكن  إفريقيا،  في  النشر 

جميع أنحاء إفريقيا.

توقيع مذكرات تفاهم بين الرابطة الدولية توقيع مذكرات تفاهم بين الرابطة الدولية 
للناشرين وشبكة الناشرين األفارقةللناشرين وشبكة الناشرين األفارقة

بحضور رئيس االتحاد..بحضور رئيس االتحاد..



7|  ربيع آخر 1441هـ  | ديسمبر 2019م توزيع

وأساليب  وطـرق  أسس  لتطـــوير  االتحاد  من  سعيا 
التوزيع في أقطار الوطن العربي وخارجه بهدف زيــادة 
انتشار الصحف والمطبوعات العربية. قرر مجلس إدارة 
التوزيع  بقطاعات  للعاملين  تدريبية  دورة  عقد  االتحاد 
تحت مسمي: “دورة التطبيق العملي للنشر اإلليكتروني”، 

وتأتي الدورة استكماالً للدورة السابقة.
أيام  ثالث  لمدة  مكثفة  دورة  االنعقاد:  موعد  وسيكون 

متزامنة مع فعاليات الجمعية العمومية ديسمبر 2019.
أما عن مكان االنعقاد: المركز العربي للبحوث واإلدارة 

)أراك ( ــ مؤسسة دار المعارف.  
والدورة قاصرة على العاملين بقطاعات التوزيع، ويقبل 
القيد  أولوية  وستكون  احتياطي،  وأخر  أساسي  مرشح 

بالدورة حسب أسبقية وصول اإلخطار بالترشيح.
العملي  التطبيق  دورة  محاضرات  برنامج  وسيكون 
لنشر وبيع الكتب اليكترونًيا، والتي سيقدمها أ.د/ هاني 
أحمد ماهر أستاذ مساعد بقسم الحاسب اآللي ونظم 

المعلومات جامعة حلوان، كالتالي:
العاشرة   2019/12/8 األحد  األولى:  المحاضرة  أواًل 

صباًحا تعريف النشر االلكتروني وأنواعه:
1 ــ تعريف النشر اإللكتروني.
2 ــ مزايا النشر اإللكتروني. 

3 ــ طرق نجاح النشر اإللكتروني. 

4 ــ أنواع النشر اإللكتروني. 
5 ــ الخصائص المميزة للنشر اإللكتروني.

ثانًيا المحاضرة األولى: االثنين 2019/12/9 الواحدة 
ظهًرا الدوريات االلكترونية:

1 ــ مفهوم الدوريات االلكترونية. 
2ـ ـ الدورات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات. 
3 ــ دور الدوريات االلكترونية في مجال البحث العلمي. 

4 ــ الدوريات االلكترونية والمكتبات الرقمية.
الثالثة   2019/12/9 االثنين  الثانية:  المحاضرة  ثالًثا 

عصًرا المراجع االلكترونية : 
1 ــ تعريف المراجع االلكترونية. 

2 ــ مزايا وسلبيات المراجع االلكترونية.
3 ــ المراجع المطبوعة والمراجع اإللكترونية.

 2019/12/10 الثالثاء  األولى:  المحاضرة  رابًعا 
العاشرة صباًحا

1- خطوات انشاء وكتابة ونشر كتابك االلكتروني على 
االنترنت. 2- المواقع التي تساعد على نشر الكتب.

 2019/12/10 الثالثاء  الثانية:  المحاضرة  خامًسا 
الثانية عشر ظهًرا

1- مواقع بيع الكتب اإللكترونية.
وبيع  لنشر  االقل  على  موقعين  على  عملي  تطبيق   -2

الكتب.

دورة تدريبية للعاملين بقطاعات التوزيع ديسمبر دورة تدريبية للعاملين بقطاعات التوزيع ديسمبر 20192019

تحت عنوان “التطبيق تحت عنوان “التطبيق 
العملي للنشر اإللكتروني”العملي للنشر اإللكتروني”
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يـم تـكـر

عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  كرم 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، على هامش احتفالية افتتاح 
بجوائز  الفائزين  اليوم  للكتاب  الدولي  الشارقة  معرض 

المعرض.
حيث حصدت مؤسسة دار المعارف المصرية، على جائزة 
رئيس  الجائزة سعيد عبده،  وتسلم  دار نشر عربية،  أفضل 

مجلس اإلدارة ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.
مجال  )في  إماراتي  كتاب  ألفضل  الشارقة  جائزة  ونال 
الرواية( الكاتب اإلماراتي عبد الله النعيمي عن كتابه “شقة 

زبيدة”.
وفي مجال الدراسات نال الجائزة كّل من المؤلفين عبد الله 

سليم عمارة من فلسطين، ولطيفة علي عبيد من اإلمارات، 
وعفراء راشد البسطي من اإلمارات عن كتاب “الموجز في 
تاريخ اإلمارات العربية المتحدة منذ عصور ما قبل التاريخ 

حتى 1971 الحضاري والسياسي”.
اإلماراتي  الكاتب  فاز  المسرحية  النصوص  مجال  وفي 

صالح كرامة العامري عن مؤلفه “مسرحية خذ األرض”.
وذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي )مطبوع عن اإلمارات( 
وما  الحداثة  “أثر  مؤلفه  عن  عمر  عزت  السوري  للكاتب 
بعدها في النص السردي اإلماراتي”، و)جائزة أفضل كتاب 
من  العلوي  موسى  مقبول  للكاتب  الرواية(  مجال  في  عربي 
المملكة العربية السعودية عن روايته “طيف الحالج”، فيما 

»دار المعارف« تحصد جائزة أفضل»دار المعارف« تحصد جائزة أفضل
دار نشر عربية في الشارقة للكتابدار نشر عربية في الشارقة للكتاب
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حصد )جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي( الكاتبة 
األمريكية إيمي س. إدموندسن، عن كتابها “تنظيم 
بال خوف” وتسلمها نيابة عنها عامر تشيتوا مدير 
)أفضل  جائزة  أما  ويلي،  النشر  لدار  المبيعات 
النيجيرية شيلوشي  الكاتبة  خيالي(  أجنبي  كتاب 

اونيميلوكوي أونوبيا عن كتابها “ابن المنزل”.
دور  بجوائز  الفائزين  الشارقة،  حاكم  كّرم  كما 
النشر، حيث حصد جائزة أفضل دار نشر محلية 
أما  والتوزيع”،  للنشر  الهدهد  “دار   2019 للعام 
جائزة أفضل دار نشر أجنبية للعام 2019 فازت 

بها دار النشرAdeva Graz النمساوية.
دار  من  كل  نصيب  من  ترجمان،  جائزة  وجاءت 
النشر اإليطالية من روما “Edizione e/o”، عن 
السعودي  للروائي  لرواية “موت صغير”  ترجمتها 
اإليطالية،  باللغة  الصادرة  علوان  حسن  محمد 
الدار  بجائزة  بيروت  من  الساقي”  “دار  وفازت 
العربية صاحبة حقوق نشر الطبعة العربية األولى 

للرواية نفسها.
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مع التقدم الكبير والمتسارع للتكنولوجيا 
واالتصاالت في وقتنا الحالي وازدياد عدد 
مستخدمي اإلنترنت بشكل هائل ، أصبحت 
اإلنترنت من أكبر األسواق التجارية في 
العالم ، فهي تقدم العديد من المزايا 
الغير موجودة في األسواق التقليدية ، 
وتضم مئات الماليين من المستخدمين 
والذين يمكن تحويلهم إلى زبائن حقيقيين 
لمنتجاتك ، هذه األسباب ماهي إال جزء 
صغير من مجموعة واسعة من األسباب 
التي تدفع الشركات واالفراد الى اإلعالن 
عبر منصات االنترنت المتاحة.    

1( تعريف اإلعالن الرقمي
يتميز  فهو  العصر،  إعالن  بأنه  الرقمي  اإلعالن  يعرف 
بإتساع الرقعة الجغرافية، والمرونة وقلة التكاليف، وسرعة 
للشرائح  الدقيق  التوجه  إمكانية  إلى  باإلضافة  االنتشار، 
للشركة، كما  التجارية  العالمة  المستهدفة، وتحسين سمعة 
يتميز بتنوع األساليب والطرق، واستخدام الوسائط المتعددة 
مثل األصوات والصور المتحركة ومقاطع الفيديو، مما يجعل 
وخاصة  التقليدية  الطرق  من  وتأثيراً  جاذبية  أكثر  اإلعالن 

المطبوعة منها.
ونظًرا لتوجه الجمهور للمواد االلكترونية أكثر من المطبوعة، 
ورجال  للشركات  واسًعا  نطاًقا  الرقمي  اإلعالن  فتح  فلقد 
التكنولوجيا  عالم  في  الملحوظ  التطور  لمواكبة  االعمال 
االنترنت.  عبر  بسهولة  منتجاتهم  عن  وللترويج  واالنترنت، 
فأصبح اإلعالن الرقمي يحتل مساحات واسعة على الشبكة 
العنكبوتية، ويأخذ أنماًطا متعددة وتصاميم مختلفة، ويصل 

في دراسة اصدرها مركز “آراك” 

للدكتور هاني أحمد ماهر:في دراسة اصدرها مركز “آراك” 

للدكتور هاني أحمد ماهر:

دراسـات

التسويق اإللكتروني للمطبوعات 

الورقية واإللكترونيةالتسويق اإللكتروني للمطبوعات 
الرقمي)1( اإلعالنالورقية واإللكترونية
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االلكترونية  المواقع  خالل  من  اجتماعية  شريحة  أكبر  إلى 
االلكتروني،  والبريد  االجتماعي  التواصل  ومواقع  المشهورة 

وبهذا أصبح ينافس اإلعالنات التلفزيونية والمطبوعة.
مساحات  تخصيص  الى  المواقع  جميع  عمدت  لذلك 
مغرية  بأسعار  الرئيسة  صفحاتها  عبر  لإلعالن  مخصصة 
اإلعالن  وصار  عريضة.  ومساحات  طويلة  زمنية  وبفترات 
الرقمي صناعة تختلف جملة وتفصياًل عن باقي اإلعالنات، 
وأضحى اليوم تجارة عالمية تقودها شركات كبرى محترفة، 

وتجني منها أرباًحا طائلة.  
جاذبية  الترويج  رسائل  أكثر  من  الرقمي  اإلعالن  ويعتبر 
االلكتروني،  التسويق  نحو  االتجاه  ظل  في  وانتشاًرا  وذكاء 
قياسية  بمعدالت  يتزايد  االنترنت  عبر  المباشر  فاإلعالن 
سنوًيا، وقد قدم التسويق االلكتروني مفهوًما جديًدا لإلعالن 
متعمد  بشكل  الترويجية  رسائلها  تقدم  المؤسسات  أن  وهو 
إلى بيئات مستهدفة من خالل مواقع الكترونية محددة ذات 

انتشار واسع، حيث يتم عرض اإلعالن للشخص المهتم به، 
من خالل جمع المعلومات عن الزبائن واستهداف األشخاص 
المناسبين، مما يقلل من نسبة اإلزعاج من اإلعالن ويزيد من 

شعبية المنتج والشركة.
ولقد دخل اإلعالن الرقمي كل جانب من جوانب حياة زائر 
االنترنت، ففي كل يوم تنهال عليه رسائل إعالنية الكترونية 
متنوعة، سواء عبر البريد االلكتروني أو المواقع االلكترونية 
المختلفة أو محركات البحث.. حيث يلعب اإلعالن الرقمي 
دوًرا هاًما في تسويق السلع والخدمات، من وجهة نظر كل 
من الشركة والمستهلك، كونه يوفر المعلومات التي يمكن أن 
تستخدم كأساس للمفاضلة بين السلع المتنوعة والمعروضة، 
خاصة عندما تتشابه هذه المنتجات من حيث الخصائص، 
ويجد المستهلك فروًقا قد ال تتعدى االسم التجاري ، وحينها 
المستهلك  يمد  الذي  الجزء  هو  الرقمي  اإلعالن  يصبح 

بإشباع معين.
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2( الفرق بين اإلعالن الرقمي واإلعالن التقليدي:
في  نشاهده  الذي  اإلعالن  ذلك  هو  التقليدي  اإلعالن 
التلفاز، الجرائد وغيرها من الوسائل التقليدية أما اإلعالن 
الرقمي فيتمثل في اإلعالنات المتواجدة على اإلنترنت على 
جوجل والمواقع، الفيسبوك وغيرها.. وإليك مقارنة بسيطة 

بينهما:
في  الخوض  على  القدرة  يعطيك  اإللكتروني  اإلعالن  ــ 
هذا المضمار بغض النظر عن حجم الشركة التي تديرها ، 
فإذا كانت شركتك ناشئة وتريد الترويج لمنتجك عبر شبكة 
أكبر  منافسة  يمكنك  المنافس،  حجم  يقلقك  لن  اإلنترنت 
الشركات حتي لو كنت في مرحلة االنطالق، في اإلعالنات 
التقليدية تتصدر الشركات الكبيرة وتأخذ الصدارة، السبب 

هذا  تكلفة  ارتفاع  هو  ذلك  في 
النوع من اإلعالنات، مما يجعل 
قادرة  غير  الناشئة  الشركات 

على المنافسة إطالًقا.
يتميز  اإللكتروني  اإلعالن  ــ 
من  حيث  القليلة،  بالكلفة 
في  اإلعالن  أن  المعروف 
جًدا  مرتفع  التقليدية  الوسائل 
قد  التلفاز  على  واحد  فإعالن 
من  اآلالف  عشرات  يكلفك 
الدوالرات، في حين أن اإلعالن 
اإللكتروني أقل كلفة بكثير من 

ذلك.
ــ في اإلعالن التقليدي هناك 
مشكلة كبيرة في قياس النتائج 
اإلعالن  بينما  األداء،  وفعالية 
اإللكتروني األمر مختلف تماماً 
تتم  أن  يمكن  القياس  فعملية 

والتي  الى موقعك  الزيارات  أن تقيس عدد  بسهول، يمكنك 
تأتي من كل إعالن تضعه، وبالتالي يمكنك المقارنة بسهولة 

بين مختلف إعالناتك واختيار أفضلها.
سلوك  تحفيز  في  الرقمية  اإلعالنات  استخدامات   )3

المستهلك:
تلعب  التي  التسويقية  االلكتروني  اإلعالن  استراتيجية  إن 
التي  بالمعلومات  الزبائن  إخبار  في  وفعاال  مهما  دورا 
واستراتيجية  الشراء،  تؤثر على قرار  والتي   ، يبحثون عنها 
اإلعالن اإللكتروني ال تختلف من حيث الجوهر والمضمون 
في  االختالف  وإنما  التقليدي  اإلعالن  استراتيجية  عن 
طبيعة الوسائل التي تبث منها الرسائل اإلعالنية من خالل 

االنترنت، إال أنه يتميز بخصوصية كبيرة، نابعة في أساس من 
خصائص يتصف بها على غرار الوسائل االعالنية األخرى، 

تتمثل في اآلتي:
خالل  من  بسرعة  عليها  والحصول  المعلومات  جذب  ــ 
هائلة  كميات  على  السريع  االطالع  وإتاحة  بسيطة،  نقرات 

من المعلومات.
ــ تقديم الخدمات بأساليب وأشكال متنوعة ومختلفة بكل 

يسر وسهولة.
ــ استخدام النص والصوت والصورة بطابع مثير وجذاب.

ــ إمكانية الوصول إلى إعداد جماهيرية كبيرة جدا في وقت 
قياسي ، واإلحاطة بها واقناعها بالمنتج. 

ــ اتاحة الفرصة للشركات الصغيرة التي ال تملك ميزانيات 
ضخمة للوصول إلى أماكن بعيدة 
مختلف  في  كثر  وأشخاص 

الدول، وبتكلفة قليلة.
مع  بدقة  المحدد  التصميم  ــ 
احتياجات الجمهور المستهدف.

ــ المرونة في التعديل والتعبير 
الخاصة  للمعلومات  والتجديد 

بالرسائل اإلعالنية. 
بين  التفاعلية  خاصية  ــ 
المرسل والمرسل إليه، وهذا ما 

يجعل من االتصال أكثر حيوية.
االلكتروني  فاإلعالن  وهكذا 
حقل  في  أساسي  كنوع  برز 
التبادالت  ليسهل   ، اإلعالن 
يعرف  إذ  والخدماتية.  التجارية 
باإلعالن  اإلعالني  النمط  هذا 
وهو  التفاعلي،  اإللكتروني 
الذي قضى على جميع الحواجز 

الزمانية والمكانية ليطلق عليه اإلعالن العابر للحدود.
استخدامات اإلعالنات الرقمية في مواقع التواصل 

االجتماعي
وتزيح  اإلعالن،  عالم  االجتماعي  التواصل  وسائل  تكتسح 
مجرد  الى  التحول  في  يسرع  الذي  التلفزيون  طريقها  من 
ديكور في المنزل بسبب تفضيل الماليين من الناس أدوات 
الذكي  الهاتف  مقدمها  وفي  محمولة  إلكترونية  ومنصات 
إعالنات  اخذت  فيما  هذا  التلفزيونية.  القنوات  لمشاهدة 
فعال  كنموذج  نفسها  تفرض  األخيرة  السنوات  في  الفيديو 
ان كانت إمكانات  الرقمية، بعد  ومفيد في وسائل االتصال 
الـ  على  تقتصر  الرقمية  الفيديو  إعالنات  في  االستثمار 

دراسـات
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“يوتيوب” وبعض المنصات المحلية والدولية.
إال أن هذا الواقع تغير في عام 2016 عندما بدأ “فايسبوك” 
إعالنات  انتاج  في  إمكاناته  وتوسيع  لتطوير  نشطاً  عماًل 
الفيديو حيث شرع اوالً في انتاج هذه اإلعالنات التي تركت 
بدورها تأثيراً اكبر في المستخدمين، ورصد خبراء الميديا 
هذا التحول بشكل واضح في زيادة عدد الكليبات اإلعالنية 
الدعاية  شركات  الهتمام  وجذبها  الشبكة  في  المنشورة 
في  الفيديو  إعالنات  مشاهدات  عدد  ان  لدرجة  واإلعالن 
باليين  أربعة  الى  فقط  عدة  اشهر  خالل  ارتفع  فايبسوك 
في اليوم، 75 في المئة منها في األجهزة المحمولة ما عده 
ايجابياً لمصلحة الشركة. اتخذ “فايسبوك”  الخبراء تطوراً 
خطوة تالية بعرض نموذج لعمل جديد يتيح لمؤسسي الشركة 
 Pre-u( بـ  يعرف  ما  بواسطة  اإلعالنية  الكليبات  تركيب 
mid-rolls( أي رسائل إعالنية تظهر قبل او خالل فترة بث 
الكليب ومن ثم اقتسام األرباح المتحققة بين الموقع والناشر 
او المعلن. وبهذا الشكل دخلت الشركة بقوة الى هذه السوق 
طاقم  وكان  التلفزة.  وقنوات  يوتيوب  على  حكراً  كانت  التي 
مارك زوكربرغ  اعلن في وقت الحق استحداث منصة جديدة 
يستطيع عبرها المستخدمون الوصول الى محتوى إعالنات 
الفيديو فقط ما يمثل بحد ذاته الذروة في خطة الشركة في 

هذه السوق الجديدة. 
من  األكبر  الجزء  على  سيطرته  من  “فايسبوك”  وسع 
Liv- شركة  على  باستحواذه  وذلك  الرقمية  )اإلعالنات 

وبهذا  الفيديو،  لمحتوى  إعالنية  منصة  تعد  التي   )eRail
سيكون بوسعه عرض إعالنات الفيديو للمستخدمين بحيث 
أمامهم.  المعروض  والمحتوي  باهتمامهم  اكثر عالقة  تكون 
وتأسست هذه الشركة في عام 2007، وعملت مع مجموعة من 
الشركات والهيئات مثل CBS-ABS :  وغيرها لمساعدتها 

في إيصال اعالناتها الى فضل وأكبر جمهور ممكن. 
التواصل  مواقع  على  الممول  اإلعالن  نجاح  عوامل   *

االجتماعي:
1. تحديد فئة الجمهور المستهدف بدقة عالية ، هذه نقطة 

البداية في نجاح أي إعالن. 
وموجزة،  واضحة  بطريقة  اإلعالن  محتوى  اكتب   .2
في  اختصر  الطويلة،  النصوص  قراءة  من  يمل  فالجمهور 

صميم الموضوع.
3. ال تنس الـ Call to action أو ما يعرف بزر الدعوة، 
الجمهور  استجابة  التي تحسن  األمور  أهم  واحدة من  فهي 
لإلعالن، اخبرهم بشكل مباشر ما ترغب منهم إجرائه.. هل 
التسوق في المتجر االونالين الخاص بك، أم تسجيل إعجاب 

بالصفحة الخاصة بك، إلخ..

كل  وأرفق  مختلفة،  صياغات  بعدة  اإلعالن  بكتابة  قم   .4
اعالن بالصورة الخاصة به، ثم قارن بينهم، واختر األفضل 

بتأني ، فالسرعة ليست ضرورية.
5. اصنع محتوى جذاب، وتصميم الفت، ابتعد عن كل ما 
هو تقليدي وردئ، فالعين تنجذب لكل ما هو مبهج وناصع 

ومختلف. 
عيوب اإلعالنات الرقمية

1. وجود فئة من الجمهور ال تجيد استخدام شبكة اإلنترنت 
ومحاربة  التعليمي  والمستوى  الثقافات  إلختالفات  وذلك 
التقدم التكنولوجي، واإلعتماد بشكل جوهري على الوسائل 

واألساليب التقليدية أو النمطية.
2. عدم ثقة فئة من الجمهور في كل ما هو معروض على 
تهمل  تجدها  ولذلك  اإلعالنات  وتحديًدا  اإلنترنت  شبكة 

اإلعالنات على المواقع، وال تتفاعل معها. 
تسويقية  شركات  مجموعة  نشرتها  حديثة  دراسة  في   .3

كشفت أن 20% تقريباً من اإلعالنات الرقمية زائفة. 
خالل  من  تمت  التي  اإلعالنات  تأثير  قياس  يصعب   .4

استخدام شبكة اإلنترنت.
5. ضعف الضوابط الضرورية لضمان عدم المساس بالقيم 

الدينية والمعتقدات والموروثات الثقافية للمجتمعات.
6. انتهاك النشر والملكية الفكرية وحرية اإلبداع.
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دراسـات

1( مفهوم تسويق المطبوعات:
كما ذكرنا سالفا أن التسويق هو كل نشاط يعمل على انتقال 
استهالكها  أماكن  إلى  إنتاجها  مكان  من  والبضائع  السلع 
مناسب،  ترويجي  مزيج  وفق  وذلك  النهائي«  »المستهلك 
فهو  األخرى  المنتجات  من  كغيرها  المطبوعات  أن  وبما 
اإلشارة  تجدر  ولكن  والعمليات،  اإلجراءات  لنفس  يخضع 
هنا أن »المطبوعات لها ميزات خاصة، فالمنتجات المادية 
المادية  المنفعة  تحقق  بأنها  تمتاز  األخرى  الخدمية  أو 
للمستهلك، لذا نجد المستفيد هنا يلجأ إلى استهالك هذه 
لنجاح  أو  لها  الضروري  الحتياجه  سواء  والخدمات  السلع 
عملية تسويقها، بينما المطبوعات وما لها من خصائص فهو 
يحقق المنفعة الروحية »المعنوية« من خالل التمتع بالقراءة 
الثقافة... ويمكن استعمالها  الترفيه أو  والمطالعة من أجل 
من خالل المعلومات التي يحتويها والكل يعلم األهمية البالغة 
سياسة  انتهاج  وجب  لذا  الحالي،  عصرنا  في  للمعلومات 

يعتبر التسويق من أهم المراحل التي تحتاجها 
أي صناعة فبدون التسويق تصبح السلعة الناتجة 
عن هذه الصناعة كما مهمال ال يستفاد منها على 
اإلطالق وكأنها غير موجودة ، فالتسويق هو الذي 
يعلن للمستفيدين أو الجمهور عن مولد هذه 
السلعة ويجعلها في متناول أيديهم.
وال جدال أن اإلنتاج الفكري يعتبر سلعة تنتج عن 
صناعة النشر ، ومن هنا فالتسويق لهذا اإلنتاج 
يعتبر أهم مراحل هذه الصناعة ، ألنه ومن خالل 
عملية التسويق يمكن جلب اهتمام المستفيد 
ألهم ما ينشر ، وبالتالي محاولة إقناعه بضرورة 
اقتناء هذه المنشورات ، وهذا ينعكس طبعا 
على المستوى الثقافي والتعليمي للفرد 
وبالتالي للمجتمع.

 )2(
إستراتيجية

تسويق 
المطبوعات
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تسويقية خاصة لهذا المنتج الفكري ومن خالل كل ما سبق 
ذكره يمكن تعريف تسويق المطبوعات: »تسويق المطبوعات 
الفنية  التجارية  األنشطة  جميع  الحديث  العلمي  بمفهومها 
والتقنية واإلدارية المتعلقة بتوصيل المطبوع من الناشر إلى 

القارئ«.
وتجدر اإلشارة هنا أن الكلفة التسويقية هي كل ما ينفقه 
ونقل  وتخزين  إعالن  من  المطبوع  نشر  أوجه  على  الناشر 
وخصم وغيرها، وال يكتمل النشر ويتخذ معناه وجوهره إال 
هو  المستفيدين  على  المطبوع  توزيع  ألن  التسويق  بحلقة 
الناشر  يهيئ  ولكي  والتصنيع  التأليف  من  المطلق  الهدف 
األذهان ويوجه األنظار نحو المطبوع ليقوم بعملية التسويق 
»إنه ينبه الناس إلى أن هناك مطبوع ما قد ظهر أو سوف 

يظهر ، شأن المطبوع في ذلك شأن أي منتج آخر«.
2( المزيج التسويقي للمطبوعات أو الكتب:

كما ذكرنا سالفا أن المزيج التسويقي هو عبارة عن مجموعة 

للمعلومات  والمترابطة  المتكاملة  التسويقية  األنشطة  من 
التي يتم من خاللها دراسة المنتج المعلوماتي بما يتناسب مع 
حاجات المستفيد أو المستهلك أو الزبون ورغباته وطلباته 
أو  لتقديمه  المناسب  المادي  المقابل  أو  السعر  تحديد  مع 
بيعه ثم الترويج له ثم توزيعه وإيصاله إلى المكان المطلوب 

في الوقت المناسب.
لهذه  يخضع  األخرى  المنتجات  من  كغيرها  والمطبوعات 
المؤلفون  أو  الناشرون  يسعى  لذا  واإلجراءات،  العمليات 
أنفسهم بما يعرف بتجزئة السوق، حيث أن كل فئة أو جزء 
تستهدفه المؤسسة يختلف مزيجه التسويقي عن الجزء اآلخر 
من حيث المنتجات والتسعير والترويج والتوزيع، فالمكتبات 
عامة،  بينها،  فيما  تختلف  المكتبات  وحتى  كاألفراد  ليست 
إذن  وطبيعتها،  جمهورها  ولكل  مدرسية...  متخصصة، 
من  كغيرها  أربعة  هي  للكتاب  التسويقي  المزيج  فعناصر 
المنتجات األخرى »المنتج أو السلعة وهو الكتاب، التسعير ، 

الترويج، المكان، التوزيع، وسنفصل فيها كما يلي:
أنه  لنفرض  طبعا  المطبوعات  من  نوع  هو  المنتج:   1-2
كتاب، لذا يجب على المؤلف اعتباره المسؤول األول واألخير 
على المحتوى الفكري وأن يتحسس احتياجات السوق بنفسه، 
وذلك ألن المستهلك هو محور النشاط التسويقي، فضال عن 
معرفة احتياجات القراء والمستفيدين وذلك كونهم ال يمثلون 
في  البحث  يعتمد  وقد  منسجمة،  أو  متجانسة  مجموعة 
األسواق على ماهية الكتاب ونوعية المحتوى المطلوب إذ أنه 
موجه للقراءة واإلطالع العام أو موجه لمجموعة متخصصة 

في موضوع معين وهو ما يحتم معلومات حديثة ومقننة.
الناحية  من  مريحا  يكون  ال  قد  األعمال  هذه  مثل  ونشر 
تكلفة  من  تزيد  والتي  إضافية،  تكاليف  من  له  لما  المادية 
إنتاجه، يضاف إلى ذلك تخصص ومحدودية قرائه، وقد يقوم 
لالستفسار  التوزيع  لمراكز  ميدانية  بجوالت  أيًضا  المؤلف 
عن التخصص األكثر طلبا واألقل توزيًعا وأي شكل للمطبوع 

يطلب بكثرة، ذو الجلد الفاخر أم العادي.
الكتاب  تسويق  في  تأثير  لها  التي  العناصر  من  وأيًضا 
الفاخر  التجليد  يفضل  إذ  الخارجي  الغالف  »المنتج« 
لجنة  على  المشروع  يعرض  ما  وعادة  الورقية،  للمطبوعات 
تؤسس خصيًصا لذلك، وبعد أن تتم عملية وضع األفكار من 
قبل المصمم أو الفنان وبعد إدخال التعديالت عليه في بعض 

األحيان يتم االتفاق على طرحه في السوق. 
النشر  مؤسسات  تتحملها  التي  التكاليف  التسعير:   2-2
التي  الخدمات  أسعار  إلى بعض  كتاب  أو  اى مطبوع  إلنتاج 
يتحملها المستهلكون من خدمات البيع لمؤسسة أو مستفيد 
وعادة ما يتم تحديد تكاليف أو سعر الكتاب من خالل حساب 

الميزانية الكلية، وتنقسم تكاليف إنتاج الكتاب إلى قسمين:
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دراسـات
»المحتوى«،  المتن  إنتاج  عمليات  وهي  العمليات:  تكاليف 
الجمع، التوضيب، الطبع ... وعمليات إنتاج الغالف »التصميم 

والطبع«.
المحتوى من جهة  بها أساًسا ورق  المواد: يقصد  تكاليف 
وورق الغالف من جهة أخرى، باإلضافة إلى تكاليف والتسويق 
والترويج لهذا المطبوع أو الكتاب وكل تكاليف إنتاج الكتاب 

من المؤلف حتى يصل إلى المستفيد.
وأما بالنسبة للفوائد فعادة ما يتم االتفاق على تقسيمها كما 
يلى: يحصل الكاتب أو المؤلف عادة من 10 إلى 15 بالمائة 
المؤلفين  حسب  بالمائة   25 إلى   20 إلى  تصل  ما  ونادرا 
وحسب الناشرين فإن تاجر الجملة يأخذ 20 بالمائة وتاجر 
التجزئة 30 بالمائة والمؤلف 10 بالمائة والناشر 40 بالمائة.
مع  النشر  مؤسسة  وتتصل  تتواصل  كيف  الترويج:   3-2
السوق؟  احتياجات  على  التعرف  يتم  وكيف  المستفيدين؟ 
هذه  لتحقيق  المؤسسة  أفعال  وردود  إجراءات  هي  وما 
في  الترويج  مصطلح  أصل  إلى  عدنا  وإذا  االحتياجات؟ 
عرف  أي  الشئ«  »روج  كلمة  من  مشتق  نجده  العربية  اللغة 
به، ويعرف هذا المصطلح بأنه مجموعة الجهود التسويقية 
المتعلقة بإمداد المستفيد بالمعلومات الكافية عن مميزات 
وقدراتها  بتميزها،  وإقناعهم  اهتمامه  وإثارة  الكتب  وفوائد 
على إشباع رغباتهم المعلوماتية، ويعرف الترويج أيًضا بأنه 
في  المتوفرة  الكتب  بأنواع  وتعريفهم  باآلخرين  االتصال 
أو  عليها  للحصول  وتشجيعهم  اهتمامهم  وإثارة  النشر  دار 
خاصة  الترويجية  الحمالت  تأثيرات  ازدادت  وقد  شرائها، 
في ظل التكنولوجيات الحديثة من وسائل اإلعالم المختلفة 
في  نفسها  هي  التسويقي  المزيج  وعناصر  واإلنترنت... 
المنتجات األخرى على خالل الكتب وهي البيع الشخصي، 
اإللكترونية  اإلعالنات  خاصة  مجاالته  بمختلف  اإلعالن 
تعديالت،  إجراء  سهولة  التوجه،  »سرعة  ميزة  من  لها  لما 
للفترة  أدنى  أو  أقصى  حد  وجود  عدم  التكلفة،  انخفاض 

الزمنية المتاحة«، باإلضافة إلى ترويج المبيعات والدعاية.

لقد انتشر مصطلح شبكات التواصل االجتماعي بين األفراد 
القليلة  السنوات  مدي  على  كبير  بشكل  األعمال  ومنظمات 
الماضية، وبدأ يستخدم بشكل واسع في مختلف التخصصات، 
كما ظهرت مجموعة من التعاريف والمصطلحات التي تصف 
الدول  في  المنشورة  الدراسات  في  خاصة  المفهوم،  هذا 
التواصل  شبكات  يصف  البعض  أن  نجد  حيث  الغربية، 
االجتماعي بأنها نوعاً من أنواع المجتمعات اإلفتراضية، في 

حين يري اخرون بأنها قنوات للتواصل.
العديد  هناك  االجتماعي:  التواصل  إيجابيات شبكات  9ــ1 
على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  اإليجابية  الجوانب  من 

اإلنترنت، ولعل من بين تلك الجوانب اإليجابية مايلي:
الصفحات  زوار  من  جداً  كبير  عدد  مع  التواصل  1ــ 
اإللكترونية والمتعرضين لرسائل المنظمة على صفحتها على 

شبكات التواصل االجتماعي.
التي  التسويقية  األنشطة  من  العديد  تكاليف  انخفاض  2ــ 
للقيام  األعمال  منظمات  تدفعها  كانت  طائلة  مبالغ  وفرت 

ببعض المهام التسويقية المتعددة في اإلعالنات وغيرها.
خالل  من  وعمالئها  المنظمة  بين  العالية  التفاعلية  3ــ 
عملية  علي  سهل  الذي  األمر  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

التعرف على المشكالت في بدايتها وعالجها وتداركها.
إلى  للوصول  للعمالء  ونشيطة  فعالة  مرجعية  إيجاد  4ــ 
العمالء  آراء  على  والتعرف  عنها  معلومات  وتجميع  المنظمة 

حول منتجاتها المتميزة.
5ــ بناء العالمة التجارية وزيادة قيمتها من خالل زيادة عدد 

زوار ومعجبي الصفحات لتلك المنظمات.
6ــ توفير مؤشرات موضوعية للتعرف على منظمات األعمال 
ذات الشعبية الكبيرة من خالل زوار صفحاتها والمعجبين بها، 
التعامل  أو  معها  الشراكات  لطالبي  إيجابية  ميزة  يعتبر  بما 
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معها بالتوريد أو الشراء أو نحو ذلك.  
أو  بالعرض  والمشترين  العمالء  إلى  الوصول  سهولة  7ــ 

االستقصاء أو نحو ذلك.
التصفية  إمكانات  عبر  معينة  لقطاعات  االستهداف  8ــ سهولة 

والتخصيص لفئات معينة من العمالء المستخدمين لإلنترنت.
9ــ العمل طول أيام األسبوع وعلي مدار الساعة أو ما يرمز له 

7/24 بالتواصل المستمر مع العمالء الحاليين والمحتملين.
حيث  من  الجديدة  الترويجية  الحمالت  صعوبة  تقليل  10ــ 

التكاليف والتصاميم وإمكانات تغييرها وتعديلها.
9ــ2 سلبيات شبكات التواصل االجتماعي: يخطئ من يظن أن 
استخدام منظمات األعمال لشبكات التواصل االجتماعي سيكون 
والربحية  المبيعات  أبواب  سيفتح  الذي  السهل  السحري  الحل 
واختراق األسواق المستهدفة، سواء الخيرية أو التي تهدف إلى 
الترويجية  الرسائل  من  أحيانا  البعض  وينخدع  المادي  الربح 
وترويج  اإلنترنت  على  الصفحات  تلك  تصمم  التي  للمنظمات 
هو  الصفحات  تلك  تصميم  مجرد  بأن  يوحي  بشكل  لخدماتها 
أبعد بكثير  التواصل االجتماعي  التسويق عبر شبكات  الحل، إن 
منظمات  صفحات  على  ومعجبين  صداقات  تكوين  مجرد  من 
األعمال إلى تحقيق الغاية الرئيسية واألهداف التسويقية الفعلية 
من وراء تلك الصفحات، كما أنه ال زال هناك مجموعة من األرقام 

والنتائج البحثية التي من بينها مايلي:
تستخدم  ال  األعمال  منظمات  من  كبير  عدد  هناك  اليزال  1ــ 
شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت لسبب أو آلخر، وقد 

تصل نسبة تلك المنظمات بالعالم إلى حوالي %75.
2ــ هناك قطاعات من العمالء قد ال يستخدم اإلنترنت بشكل 
عام وصفحات التواصل بشكل خاص ألسباب قد تكون ثقافية أو 

تعليمية أو غير ذلك.
التواصل  شبكات  خالل  من  األعمال  منظمات  نجاح  نسبة  3ــ 

الجهود  إجمالي  بين  من   %20 حوالي  تتعد  لم  االجتماعي 
التسويقية للمنظمات عبر تلك الشبكات.

4ــ تسارع تزايد أعداد تلك الصفحات والمواقع يولد صعوبة 
لصفحات  مرضية  انتشار  معدالت  تحقيق  في  أحيانًأ  بالغة 

منظمات األعمال وخاصة الحديثة منها. 
تحدياً  تشكل  واختالفاتهم  الزوار  ألعداد  الكبير  التنوع  5ــ 
كبيراً أمام إدارة تلك الصفحات لمراعاة احتياجات ورغبات كل 

قطاعات العمالء.
6ــ اختالف اللغة بين مستخدمي اإلنترنت يمثل كذلك تحدياً 
إضافياً أمام شبكات التواصل االجتماعي، فبالرغم من أن اللغة 
اإلنجليزية تمثل اللغة الدولية الرسمية، إال أن هناك عدداً غير 

قليل ال يستخدم اللغة اإلنجليزية بشكل معتمد أوغير معتمد.
التواصل  وصفحات  اإللكترونية  المواقع  اختراقات  7ــ 
االجتماعي قد يمثل مشكلة كبيرة وسلبية من سلبيات استخدام 

تلك الصفحات. 
الرسمية  بالصفحة  شبيهة  مزورة  صفحات  إنشاء  سهولة  8ــ 
للمنظمة إلى حد كبير، واستخدام تلك الصفحات المزورة أحياناً 

لترويج الشائعات السلبية عن المنظمة.
9ــ الحوارات التفاعلية المعلنة مع بعض العمالء على الصفحة 
وبعض  المنظمة  تخص  التي  الحساسة  الموضوعات  بعض  في 
أخطائها قد تمثل تحدياً وسلبية لصفحات التواصل االجتماعي 

على اإلنترنت.
10ــ إهمال الصفحة من خالل من يديرونها، أو األخطاء التي 
بشكل  االنتشار  واسعة  متسارعة  حالة  تسبب  منهم  تحدث  قد 
سلبي عن المنظمة بقدر قوة الصفحة وانتشارها في ذات الوقت 

وبنفس الدرجة تقريباً.
البيزنس  أصحاب   - األفراد  ميديا:  السوشيال  يستخدم  11ـ 

واألعمال - الحكومات والمشاهير والسياسيين.

مفهوم شبكات 
  مفهوم شبكات 

التواصل االجتماعي  
التواصل االجتماعي  

)3(
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التسويق عبر اإلنترنت يمثل أحد وسائل  أن  الرغم من  على 
التسويق اإللكتروني، فإن البعض يرى أن التسويق عبر اإلنترنت 
هو مرادف للتسويق اإللكتروني نظرا ألنه يمثل األسلوب األكبر 

ممارسة من بين أساليب التسويق اإللكتروني األخرى.
حيث أن التسويق عبر اإلنترنت هو »استخدام شبكة اإلنترنت 
والتكنولوجيا الرقمية المرتبطة بها لتحقيق األهداف التسويقية 

ودعم المفهوم الحديث«.
مزايا وإيجابيات إستخدام التسويق اإللكتروني

التسويق  تطبيق  يحدثها  التي  المنافع  بعض  تبيان  يمكن 
ـ عندما تتضمن خطة  ـ على سبيل المثال ال الحصرـ  اإللكترونيـ 
التسويق تحقيق تكامل بين موقع الشركة على شبكة اإلنترنت 

وباقي األدوات التسويقية األخرى ومن أهم المنافع مايلي:
اللحظي  الدخول  إمكانية  نتيجة  العمالء  قاعدة  توسيع  ــ 
قبل  من  إليه  الدخول  ويمكن  دائما  مفتوح  فالموقع  والدائم، 
العميل الدولي أيضاً، فالتسويق اإللكتروني متاح للجميع وعلى 

مدار الساعة طوال السنة.
بين  العالقات  في  اإلنسيابية  وأيضاً  التكاليف  انخفاض  ــ 
البائع والمشتري من خالل قنوات اإلتصال، وتستخدم العديد 
للتواصل مع عمالئها  المختلفة  الشركات وسائل اإلتصال  من 
اإلنترنت  وتعتبر  »المرتقبين«  والمحتملين  »الفعليين«  القائمين 
وبناء  إرساء  عملية  لضمان  والمفيدة  الرائدة  الوسائل  من 

عالقات متينة مع العمالء.
ــ تقليل األعمال الورقية لإلهتمام أكثر بحاجات العميل، مما 
اختصار  خالل  من  المعامالت  إتمام  وقت  تقليل  في  يساهم 

خطوات عملية التسويق.
ــ الدخول بسهولة ألسواق جديدة وتوفير إمكانية الوصول إلى 

منتجاتها، حيث أصبح  والتعرف على  العالمية  األسواق  جميع 
العالم كسوق قرية صغيرة، ويساعد في الوصول إلى العمالء 

في أي مكان دون قيود جغرافية.
الخبراء  ونصيحة  مساعدة  من  لالستفادة  أكبر  إمكانية  ــ 

والمتخصصين.
ــ زيادة القدرة على جمع معلومات تفصيلية عن العمالء وعلى 
االستقصاء والتقييم اإللكتروني مما يساعد في تحسين وتطوير 
تحليل السوق، فهناك عدد كبير من مستخدمي اإلنترنت يمكن 
الحصول على بيانات منهم واستخدامها في توجيه المنتجات 
المحتمل  تتناسب مع جمهورها  التي  التسليم  واألسعار وطرق 

»وضع خطة للعمل وفق مبادئ معينة والسير على أساسها«.
ــ توفير وسيلة تسويق جديدة وسريعة ومتميزة للمستهلكين، 
عن  مفصلة  معلومات  إلى  يحتاجون  اليوم  مستهلكي  أن  إذ 
السلع التي يرغبون في شرائها مما يشجعهم على إتخاذ القرار 

الصحيح واختيار ما يناسبهم عن وعي وثقة.
مع  بسرعة  المنتجات  عن  المعلومات  عرض  في  المرونة  ــ 
تحديث المعلومات بسرعة وبتكلفة إضافية محدودة بما يمكن 
مدهم  خالل  من  عمالئها  أفضل  تكافئ  أن  من  للمنظمات 

بمعلومات عن أسعار وعروض خاصة للمنتجات.
مثل  الخدمة  من  أعلى  مستوي  تقديم  المنظمات  تستطيع  ــ 
التصنيع حسب الطلب بأعداد كبيرة وتقديم خصومات فردية 

بحسب نمط الشراء السابق للعميل وتفضيالته.
ــ يمكن من الحصول على إحصاءات دقيقة بعدد ونوع زوار 
الموقع وزمن حصول الزيارات كم تدوم وعدد مرات حصولها، 
نجاح  ومدى  الشركة  تقويم  على  تساعد  المعلومات  هذه  ألن 

تسويقها اإللكتروني.

دراسـات

)4( التسويقعبر اإلنترنت
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رأي

لتكنولوجيا  المعاصرة  التطورات  تأثير  حول  متصل  جدل  يثور 
الكتابة  أن  بزعم  الورقية  الصحافة  مستقبل  على  المعلومات 
اإللكترونية قد بدأت تزحف على معظم مصادر المعرفة إلى الحد 
قادمة  بعد عقود  الورقية  الصحافة  بزوال  يتنبأ  بدأ  البعض قد  أن 
أو ربما سنوات غير بعيدة خصوًصا أن األجيال الجديدة قد تعودت 
على مصادر معرفة تختلف عن تلك التى تعودت عليها أجيالنا عندما 
إلى  تصل  تكاد  له مصداقية  كمصدر  الورقية  الصحيفة  ننتظر  كنا 
األيام  أحد  فى  الصحيفة  قراءة  من  يتمكن  لم  ومن  )الوثيقة(  حد 
لسبب أو آلخر كان يشعر أنه مستبعد عن دائرة األخبار والمعلومات 
الفتاة  أو  فالشاب  اليوم  أما  والخارج،  الداخل  أحداث  عن  ومعزوٌل 
ينكفئ على جهاز صغير يعبث فيه بأصابعه فتأتيه أخبار الدنيا طَيّعة 
نعى  لذلك فقد  منها،  يختار  وأن  فيها  يقلب  أن  ويستطيع  ومباشرة 
عليها  الفاتحة  لقراءة  يستعدون  وبدأوا  الورقية  الصحافة  الكثيرون 
وعلى أقطابها، ولنا هنا وجهة نظر قد نختلف فيها مع التيار العام 

فى هذا السياق نوجزها فى المالحظات التالية : 
بالضرورة  تتطور  الحياة  أن  ونرى  جديد  لكل  نتحمس  إننا  أوالً: 
الحرس  من  شديدة  مقاومة  يلقى  أحياًنا  الجديد  وأن  األمام  إلى 
البشرية  أفاد  قد  الحديثة  التكنولوجيا  عصر  أن  ونظن  القديم 
واختصر أمامها أشواطاً طويلة على طريق التقدم، والزلنا نقرأ عن 
وكيف  فيه  الذى ظهرت  العصر  أجيال  على  الطباعة  اختراع  تأثير 
الفردية وتطيح  الملكات  أنها سوف تقضى على  البعض يتوهم  كان 
بالخيال الرحب بل وتؤثر على اإلبداع ذاته، وها نحن ندرك اليوم أن 
اختراع الطباعة كان نقلة نوعية فى تاريخ األمم والحضارات بل إن 
األفراد علماء ومفكرين قادرون على صياغة المستقبل والتحضير له، 
ولنا أن نتصور عالمنا بدون الطباعة بدًءا من صف الحروف وصًوال 
إلى أرقى مستوياتها الحالية فكل جديد يلقى غالًبا تحفًظا متوقًعا 

خصوًصا أن اإلنسان عدو ما يجهله. 
الكتب  صفحات  وقبلها  الصحيفة  بأوراق  جيلى  ارتباط  إن  ثانياً: 
يحصلون  قد  الماليين  مثل  فأنا شخصًيا  نسيانه  يسهل  أمًرا  ليس 
على المعلومة السريعة من جهاز إلكترونى صغير ولكنهم يتجهون فى 
الوقت ذاته نحو الصحيفة الورقية بحفاوة زائدة وشغف شديد وكأن 
رائحة الورق ذات تأثير خاص على أجيال ارتبطت به وعاشت معه، 
تختفى  ال  التى  الثابتة  كالوثيقة  تبدو  الورقية  الصحيفة  فإن  كذلك 
للورق  جعلت  شديدة  ألفة  بها  تربطه  الذى  القارئ  أعين  أمام  من 
األصفر  لونها  أخذت صفحاتها  التى  القديمة  الكتب  حتى  أهميته، 
بحكم الزمن تبدو هى األخرى أكثر جاذبية وتأثيًرا من غيرها وكأن 
القارئ يتحاور مع الصفحة الورقية حواًرا ذاتًيا فى ندية وحميمية 
يعرفها  التى  الورق  رائحة  إن  حتى  واألزمنة  العصور  تراكم  صنعها 
الصحفيون والناشرون وعمال المطابع مازالت تباشر تأثيرها الذى 
الورقية،  والصحافة  القارئ  بين  عاطفية  تكون  تكاد  عالقة  يصنع 
عن  تماًما  تغرب  سوف  الورقية  الصحافة  أن  أظن  ال  فإننى  لذلك 
عالمنا، نعم .. هى تخضع لمنافسة كاسحة أمام جحافل تقدم وسائل 
التواصل االجتماعى وشبكات اإلنترنت وفيض المعلومات الدافق فى 
كل االتجاهات، ولكنها تبقى تحت الطلب دائًما، وإذا كانوا قد قالوا 

قديًما )إن خير جليس فى الزمان كتاب( فإننا نقول إن أصدق مصدر 
للخبر اليزال هو الصحيفة الورقية. 

(لندن)  جامعة  فى  للدكتوراه  دراستى  أثناء  أتذكر  مازلت  ثالثاً: 
الوثائق  ومركز  البريطاني(  )المتحف  مكتبة  على  اليومى  وترددى 
أقرأ  أن  أولهما  مصدران  وقتها  أمامى  كان  أن  للدولة  الرسمى 
فى  وسفاراتها  البريطانية  الخارجية  بين  المتبادلة  المراسالت 
جهاز  فى  متواضعة  شاشة  خالل  من  )القاهرة(  خصوصاً  الخارج 
يجرى تحريكه باليد وفًقا لتكنولوجيا السبعينيات التى ال تقارن بما 
نحن عليه، كما كان أمامى طريق آخر هو أن أطلب تصوير صفحات 
معينة أحددها وأدفع مقابلها الزهيد وأمسكها بيدى كى أقرأها فى 
الوقت الذى أريد دون تقيد بزمان أو مكان ومازالت تلك الصفحات 

مرجًعا أعود إليه حتى اآلن. 
المواقع  انتشار  أنه رغم  السنوات األخيرة  إننا نالحظ فى  رابعاً: 
بدًيال  بعضها  حل  والتى  بل  المختلفة  للصحف  التابعة  اإللكترونية 
فى  تجاهد  مازالت  الورقية  الصحافة  أن  نالحظ  ذاتها،  للصحف 
البقاء واليبدو لها نهاية فى المنظور القريب بل إن الصحف الورقية 
التى توقفت ألسباب مالية ربما تتصل بسعر الورق مازالت تحتفظ 
بوجودها وأعداد قرائها رغم وجود كل األدوات اإللكترونية الحديثة 
الرأى  ولكن  إلكترونًيا  تستقيه  قد  الخبر  إن  تقريًبا،  للجميع  متاحة 
للصحافة  اإلطالق  ليست حتمية على  فالنهاية  لذلك  ورقًيا  تفضله 

الورقية. 
ارتبط  قائم  تراث  الورقية  الصحافة  أن  ننسى  أال  يجب  خامساً: 
االستغناء  يمكن  لذلك ال  األجيال،  بذاكرة  استقرت  وأسماء  بأعالم 
تأثيرها،  بريقها وشدة  كان  أدوات جديدة مهما  بأية  عنها ومحوها 
اإللكترونية،  وأيًضا  الورقية  الصحافة  صنع  الذى  هو  فاإلنسان 
لذلك فإننى أزعم أن االثنين سوف يمضيان ويحتل كل منهما نسبة 
ومقتنيات  جيل  كل  بطبيعة  تتصل  لعوامل  وفًقا  القراء  اهتمام  من 
كل عصر، وستبقى الصحافتان الورقية واإللكترونية تدعمان فيض 

المعرفة وتدفق الخبر دون توقف أو زوال. 
ال نقول وداًعا للصحافة الورقية وربما لن نقولها أبًدا فهى سجل 
األحداث وديوان الحياة المعاصرة كما سمى المؤرخ الراحل )يونان 
لبيب رزق( صحيفة األهرام منذ عدة عقود .. تحية للصحافة بكل 
لن  التى  األجيال  بين  بالعناق  ومرحًبا  ورموزها وشخوصها  أنواعها 

تفرط فى تراثها اإلعالمى وأرشيفها الصحفى أبًدا.

مستقبل الصحافة الورقيةمستقبل الصحافة الورقية
بقلم: بقلم: د. مصطفى الفقىد. مصطفى الفقى
رئيس مجلس أمناء رئيس مجلس أمناء 
مكتبة اإلسكندريةمكتبة اإلسكندرية
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اجتماعات

الموزعين  اتحاد  إدارة  مجلس  عقد  الله  بحمد  تم 
هيلتون  بفندق   2019 أغسطس   29 يوم  العرب 
رمسيس بالقاهرة - جمهورية مصر العربية، وافتتح 
األستاذ/ سعيد عبده رئيس مجلس اإلدارة الجلسة 
بلدهم  في  االدارة  مجلس  أعضاء  بالسادة  ُمرحبا 
جدول  في  المدرجة  البنود  تناول  ثم  مصر  الثاني 

األعمال.
اإلدارة  المصادقة على محضر مجلس  تمت  حيث 
السابق، وتم مناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي 
 2020 / المالي 2019  العام  وموازنة   2019/2018
كما تم تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر السنوي 

للجمعية العمومية.
فقد تم االتفاق على عقد الجمعية العمومية القادمة 
بالقاهرة في الفترة من 8 حتى 12 ديسمبر 2019، 
كما تمت الموافقة على عقد الدورة التدريبية متزامنة 

مع فعاليات الجمعية العمومية.
وعلى هامش االجتماع قام اتحاد الموزعين العرب 
بدعوة أعضاء مجلس اإلدارة على حفل غداء حضره 
الوطنية  الهيئة  أول  وكيل  الله حسن  عبد  األستاذ/ 

للصحافة.
أعضاء  بدعوة  اليوم  أخبار  مؤسسة  قامت  كما 
مجلس اإلدارة على حفل عشاء على الباخرة السرايا.

عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد 
الموزعين العرب بالقاهرةالموزعين العرب بالقاهرة
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تحقيق

حيث أن الصحافة المطبوعة بشكل عام تعيش تحواًل رقميًا ُمطرداً، فإن ذلك يحتم على مؤسسات النشر 
المختلفة االستثمار األمثل في الحلول الرقمية الذكية والمبتكرة وباألخص تلك التي تحافظ على هوية 
المطبوع وتعطي التصفح اإللكتروني معنًى ورونقًا أخر، والتي تستطيع أن تشد إنتباه شريحة أوسع 

وجمهور أكبر، باإلضافة إلى المحافظة على جمهور القراء والمتابعين للصحف والمجالت المطبوعة.  ومن 
هنا ظهرت بعض الحلول الرقمية التي بعضها لم يرى النور بشكل كبير قبل أن يختفي وبعضها ما يزال يصارع. 

 )Flipping-Books & PDF( من ضمن هذه الحلول للصحافة الرقمية كانت النسخ اإللكترونية التقليدية
التي يمكن من خاللها تصفح الجريدة أو المجلة في صورة ملف PDF عبر الجوال أو الالب توب، باستخدام 
هذه الحلول يعاني المستخدم لها من صعوبة في التصفح وبطء في التحميل وعدم االنسيابية في 

الوصول للموضوع أو المقال وقراءة المحتوى، كما أنها غير عملية في معظم األحوال ألنها في األساس 
صور مصمتة. على العكس من ذلك، في الجيل الجديد من النسخ اإللكترونية وعبر التطبيق الذي قامت 

بتطويره مؤسسة مثل مؤسسة دار اليوم السعودية والذي يختلف كليًا عن هذه الحلول التقليدية المذكورة، 
يستطيع المستخدم في خالل ثواني معدودة وباستخدام أي متصفح ومن أي وسيط )جوال، تابلت، البتوب( 

الوصول إلى موضوع محدد بكل سهولة وقراءته بكل أريحيه وسالسة. ومن ثم التعامل مع المحتوى 
النصي بكل مرونه عن طريق االستفادة من قائمة الخيارات المتاحة كإمكانية الترجمة، التصغير، التكبير، 

الطباعة، المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي، وغيرها من المزايا.

تطبيق »النشر الرقمي«..تطبيق »النشر الرقمي«..
امتداد وليس إحالال للنشر المطبوعامتداد وليس إحالال للنشر المطبوع

بقلم: د. حسام عيسىبقلم: د. حسام عيسى
المدير التنفيذي لروناء - إحدى شركات دار اليوم لإلعالمالمدير التنفيذي لروناء - إحدى شركات دار اليوم لإلعالم



23|  ربيع آخر 1441هـ  | ديسمبر 2019م توزيع

النسخ  من  الجديد  الجيل  وإمكانات  مميزات  بعض 
: )E-Paper( اإللكترونية

إلى محتوى نصي  باليسار(  )الصورة  الصحيفة  تحويل   •
والتعامل معه عبر شاشة  باليمين( يسهل تصفحه  )الصورة 
الجوال الصغيرة بشكل سلس وبسهولة في القراءة. ويجعل 
رائعة  والتابلت  الموبايل  باستخدام  الجريدة  تصفح  تجربة 

وممتعة.

• إمكانية قراءة النصوص بلغة عربية صحيحة وبشكل آلي 
ولكن بصوت أدمي مميز

• أرشفة اإلصدارات السابقة مع إمكانية البحث المرن 
الموضوع وقراءتة من خالل  ثم عرض  في األرشيف ومن 

هوية وإخراج الصحيفة المطبوعة.

العالمية  اللغات  من  عدد  إلى  النص  ترجمة  إمكانية   •
المشهورة بدقة عالية الجودة وفي جزء من الثانية )الحظ 

دقة الترجمة اللحظية بالصورة المرفقة(.

صورة شاشة تعرض الصفحة األولى رقميا في ظل تطبيق الصحافة الرقميةصورة شاشة تعرض الصفحة األولى رقميا في ظل تطبيق الصحافة الرقمية
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• إمكانية قص جزء من النص وطباعته 
في  األصدقاء  مع  مشاركته  أو  إرساله  أو 

وسائل التواصل اإلجتماعي.
• إمكانية ربط محتوى معين بفيديو أو 
كاميرا  توجيه  بمجرد  إعالنات  أو  صور 
الجوال للمحتوى المطبوع مما يتيح تحويل 
حيوية  أكثر  شكل  إلى  المطبوع  المقال 
يحتوي على فيديوهات مكملة للموضوع أو 

المساحة  تستطيع  ال  لها  ألبوم صور ال حصر  على  يحتوي 
من  تفصيليا  عنه  سنتحدث  ما  وهو  استيعابها  المطبوعة 

خالل تطبيقات »الواقع المعزز« بعد قليل.
• إمكانية إشعار القراء بشكل آلي بمجرد وصول إصدار 

جديد عن طريق اإليميل أو إشعارات الموبايل.
• تحليل حركة الزوار على الصحيفة اإللكترونية، مثاًل عدد 
القراء، أكثر الصفحات أو المقاالت زيارة. تكمن أهمية هذه 
الميزة في أنها تعطي تغذية راجعة موثوقة تساعد القائمين 
على الصحيفة في تحسين وتطوير المحتوى بشكل مستمر 

عن طريق معرفة اهتمامات القراء.
)رياضة،  اهتمامه  مجاالت  تحديد  المستخدم  إمكانية   •
اقتصاد، الخ .( لكي تصله مواضيع الصحيفة ذات العالقة 

بشكل آلي. 

نبذة عن تقنيات الواقع المعزز كجزء من تطبيقات 
»النشر الرقمي«

قد يبدو الواقع المعزز )AR( وكأنه فكرة مستقبلية، ولكن 
هذه التكنولوجيا كانت موجودة منذ سنوات، إال أنها أصبحت 
لالستخدام  أوسع  نطاق  على  متاحة  األخيرة  اآلونة  في 
 AR المعزز  الواقع  تقنيات  استخدام  خالل  من  الصحفي. 
الجديدة  الرقمي«  »النشر  لتطوير هذا األمر عبر تطبيقات 
أتاح التطبيق وسائل تعزز من التفاعل ما بين اإلعالم بشكله 
المقالة  بين  الحاجز  يكسر  بما  المتلقي  وبين  التقليدي 
المطبوعة وبين تقنيات الوسائط المتعددة، األمر الذي من 
الممكن إثراؤه وتعزيز التفاعل معه وبالتالي تمكين المتلقي 
من الوصول لقدر أكبر من المعلومات والتزود بها على نفس 
هذا الوسيط المطبوع. وتلعب تلك التقنيات دورا هاما في 
تحسين عالقة المحتوى والمتلقي حيث يتم الدمج بين سرد 

تحقيق
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الخبر  لهذا  المتلقي  تجربة  وبين  الصحافة  قبل  من  الخبر 
معززة  تقنيات  على  المتلقي  وينفتح  جديد،  بشكل  المطبوع 
للمحتوى التقليدي بصورة افتراضية، بما يسمح له بالتعرف 
إلى معلومات وبيانات جديدة لم يكن باإلمكان فيما قبل أن 

تتيحها الصحافة المطبوعة.
بعض مميزات وإمكانات تقنيات الواقع المعزز:

• أكثر جذًبا للقارئ في عالم اليوم سريع الخطى، يضيف 
المتحركة  والرسوم  والصوت  الفيديو  مثل  المرئي  المحتوى 
وملفت  ديناميكي  بمحتوى  للمطبوع  جديًدا  بعًدا  التفاعلية 

للنظر للصحافة المطبوعة بشكلها التقليدي.
• تساعد على توفير المزيد من المعلومات غير المتوفرة 
في المساحات المطبوعة الصغيرة فهناك الكثير مما يمكن 
قوله مع الواقع المعزز مع القدرة على إنشاء محتوى إضافي 
بسرعة، يمكن للناشرين استهداف مستخدمين محددين في 

بعض الخصائص الديمغرافية.
• تخلق وسيلة جديدة للمعلنين حيث يمكن تحويل الشكل 
عملية  تجربة  يتيح  فيديو  إلى  المطبوع  لإلعالن  التقليدي 
)مثل  عرضها  العادي  المطبوع  لإلعالن  يمكن  ال  مرئية 

إعالنات السيارات أو الجواالت أو العقارات ...الخ(
•  يمكن ربط الخبر المطبوع بخواص أخرى إضافية مثل 
التواصل مع الناشر بصورة مباشرة عبر الضغط على الخبر 

أو االتصال برقم جوال الصحيفة مباشرة من الجوال.
• تعد هذه التقنية واحدة من أفضل األشياء في استخدام 
التقنية المعززة في الطباعة. االحتماالت ال حصر لها ألنه 
تفاعلية  جعلها  وحتى  بك  الخاص  المحتوى  إضافة  يمكنك 
ستأخذه  الذي  المكان  اختيار  للمستخدمين  يمكن  بحيث 

الطباعة.
• تتحول المجلة من صورتها التقليدية الصماء إلى شكل 

يخدم عدة حواس أخرى مثل السمع والبصر.
• يربط ما بين تصفح المجلة في صورتها المطبوعة وبين 

الصورة الرقمية األعمق باستخدام الجوال.
• يدعم كل أنظمة التشغيل وكافة أجهزة الجوال أو األجهزة 

المكتبية التي تحتوي على كاميرا.
أن  يعني  وهذا  القارئ  مع  وجذاًبا  غامًرا  تفاعاًل  يخلق   •
الصلة  ذي  الرقمي  المحتوى  إلى  سيصلون  المستخدمين 

بطريقة تفاعلية.
في النهاية يجب التنويه بأن دار اليوم وهي مؤسسة عريقة 
دراسة  وبعد  مضت  عقود   6 إلى  نجاحها  يمتد  بالسعودية 
قد  الرقمي،  المجال  في  المطبوعة  الصناعة  رواد  تجارب 
خلصت إلى تطوير حل من هذه الحلول الرقمية المستخدمة 

العربية  منطقتنا  في  مثلها  بعد  يُقدم  لم  والتي  بها  خاص 
من خالل  تطبيقه  بعد  إال  العربي  القارئ  منها  يستفد  ولم 
تشرح  متكاملة  جلسة  هناك  وسيكون  العريقة.  المؤسسة 
الموزعين  »ملتقي  التطبيق خالل  المؤسسة عمليا هذا  فيه 

العرب« المزمع اقامته في ديسمبر القادم القاهرة.
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رأي
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والرقمي  الورقي  عن  الحديث  كثر  األخيرة  السنوات  في 
هل  الرقمي..  والكتاب  الورقي  الكتاب  هناك  أن  والمعنى 

هناك صراع أو تنافس بينهما؟
وهذا ينطبق أيًضا على الصحافة الورقية والرقمية.. وأود 
أن أسجل بعض األساسيات عند ظهور وسيط جديد وسط 
عالم يتحول بسرعة أكبر بكثير من كل التوقعات فنحن ننتقل 
بسرعة من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى مرحلة في صراع 

وتنافس تكنولوجي عال والبد من اللحاق به.
هناك أمر مهم عند ظهور التليفزيون، صوت وصورة، تحدث 
الكثير عن انتهاء عصر الراديو.. ولم يحدث أن اختفى وإن 
كان كثير من أجهزة الراديو التقليدية كصناعة أصبحت من 
أو  المحمول  الهاتف  أو  كالسماعات  أخرى  وسائط  خالل 

موجات FM أو الساعات الرقمية وغيرها.
ولكن المهم ليست األداة ولكن المحتوي وعند تطوير الرسالة 
والمحتوي وظهر راديو FM بموجات ومادة تناسب الشباب 
والعصر.. كانت المفأجاة المتابعة الكبيرة للمستمعين سواء 
من خالل ما سبق من وسائط أو راديو السيارة الذى مازال 

له بريق خاص. 
مثل  أخرى  وسائط  تبعها  ثم  الفيديو..  أجهزة  وظهرت 
المتعددة  الفضائيات  كل  من  البث  إشارات  لتلقى  الراوتر 
كفر  في  الجالس  يستطيع  أي  صغيرة  قرية  العالم  وأصبح 
العالم  يتم على مستوي  ما  ويتابع  ويشاهد  يري  أن  البطيخ 
من  يتم  وما  داعش  وأخبار  البورصة  وأخبار  بلحظة  لحظة 
الكرة  أو  الرياضة  عالم  في  يحدث  ما  أو  إرهابية  عمليات 

بصفة خاصة لحظة بلحظة.. وظهر دور اإلعالم السريع ومن 
هو الذي يعرف كيف يسبق غيره.

الباركود ثم  تبعها  ثم  الدولي..  الترقيم  تكنولوجيا  وظهرت 
برنامج  خالل  من  وتستطيع  سنوات  منذ  مرة  ألول   QRC
على الموبايل أن تدخل على هذه الخاصية لترى المزيد من 
األخبار بل وتفاصيل وصور وأحداث كان من المستحيل أن 

يتم ذلك من قبل.
فالبد أن ترى الحادث وتتابع من خالل ما يمكن بثه.. ولكن 
أيضاً  يمكنك  التفاصيل..  كل  ترى  أن  يمكن  الخاصية  بهذه 
االستغناء عن المعاينة فى حالة شراء سيارة أو عقار أو إجازة 
فى أى مكان فالرؤية دائماً والقرار أصبح سهاًل جداً بفضل 

ذلك. 
ثم تبعها AR وهو الواقع االفتراضي الذي ذهب بنا بعيداً 

جداً من أكثر مما تتخيل وأن تعلم بما يستجد.

الورقي والرقمي.. هل هناك صراع؟الورقي والرقمي.. هل هناك صراع؟

رأي

بقلم: سعيد عبده بقلم: سعيد عبده 
رئيس اتحاد الموزعين العربرئيس اتحاد الموزعين العرب

رئيس اتحاد الناشرين المصريينرئيس اتحاد الناشرين المصريين
رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارفرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف
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الرقمي  أن  فاعتقد  والرقمي..  الورقي  الكتاب  إلى  نعود 
حالة  في  للناشر  فرصة  وأعطى  الورقي  من  مادته  يستمد 
تحويل ما يملك من مادة وإصدارات إلى رقمي أن يكون هناك 
مصدر جديد وواعد لهذه المادة يساعده على التطوير وإنتاج 
المزيد.. لكن دائًما وأركز أن المشكلة في المحتوى والبد أن 
يعيد الناشر حساباته وينطلق في عملية اإلبداع وليس النقل.

وله  فيه  نسوق  أن  يتطلب  واسع  عالم  لدينا  مازال  أيًضا 
الكتاب الورقي حيث أن ماسبق من تكنولوجيات وتطور لم يلغ 
احتياج اإلنسان أو القارئ للورقي.. ففيه الخيال.. والعادة.. 
والعيش فى عالم مختلف ال يستطيع أن يعوضه مع الرقمي.

لم  أسواق  أمامنا  مازالت 
نرتدها وكذلك مواد لم نقدمها.. 
عن  يبحثون  مبدعون  ومؤلفون 

ناشر والمشوار طويل.
الوسائط الجديدة والناشر 

وكل  حولنا  من  العالم  يتقدم 
جديد  وسيط  يظهر  فترة 
في  تترك شيئاً  لم  فالتكنولوجيا 
كبير..  دور  لها  وكان  إال  عالمنا 
الوسيط  عن  تحدثنا  طبعاً 

 EPUB رقمي كتاب  إلى  الورقي  الكتاب  تحويل  أو  الرقمي 
تستطيع تصفحه من خالل التابلت أو التليفون وغيرها من 
الوسائط وكذلك شراء المصنف أو تحميل جزء منه أو كل 
المصنف لديك.. كل هذا بمقابل وبدأت شركات كبيرة منذ 
فترة ومواقع تعمل على الكتاب الرقمي ومنها أمازون الشهيرة 
وكثير من الشركات العالمية.. ثم الشركات في الدول العربية 
ومصر بصفة خاصة لعرض هذا المحتوي سواء من خالل 
التعاقد مع الناشر أو المؤلف مباشرة مقابل نسبة أو مبلغ 
قطعي ومع هذا التطور الجديد أصبح هناك عالقة تعاقدية 

بين الناشر والشركة.
الناشرين  باتحاد  عضواً  ليست  الشركات  هذه  بأن  علًما 
أخري  عربية  دول  في  ولكن  بمصر  ليس  مقرها  وبعضها 
على  االختالف  عند  الخطر  يكمن  وهذا  أوروبية..  دول  أو 
الحقوق أو حدوث أي مشاكل وكذلك عند القيام بنشر هذا 
المحتوي دون الرجوع للناشر أو المؤلف »قرصنة« من يضمن 

ذلك.
هذا الحال ينطبق على الوسيط الجديد »الكتاب الصوتي« 
والذي بدأت أيًضا حوالى ثالث أو أربع شركات تدخل السوق 
المصري منها شركة مصرية واحدة.. والباقي إما عربي أو 

أجنبي.

اتحاد  رئيس  بصفتي  أبوظبي  في  واقعة  حضرت  وقد 
صوتيات  وشركة  ومؤلف  ناشر  بين  المصريين  الناشرين 
تتجاهلها  التي  المادية  المستحقات  على  خالف  بشأن 
الشركة وتماطل في السداد للمؤلف والناشر مع عدم وضوح 
الرؤية والضمانات لسداد هذه الحقوق وكذلك شكل وتنظيم 

العالقة.
في  يتعامل  من  كل  أن  شديدة  ضرورة  هناك  أن  أرى  لذا 
مجال النشر سواء ورقي أو رقمي إلكتروني أو صوتي أو أي 
وسيط جديد يستحدث البد أن ينطوي تحت راية االتحاد أو 
أي اتحاد إقليمي للناشرين أو إتحاد الناشرين العرب وذلك 
األطراف  جميع  حقوق  لضمان 
الجديدة  الوسائط  هذه  وتنمية 
القرصنة  عمليات  تجريم  كذلك 
التي تتم في االعتداء على حقوق 
الناشر والمؤلف بنشر المحتوي 
على منصات كثيرة وضياع حقوق 

المؤلف والناشر واستثماراته.
نظرة  للمشرع  يكون  أن  آمل 
الخاصة  العقوبة  تغليط  في 
بالقرصنة وحماية حقوق الملكية 

الفكرية للتراث الوطني ألهمية هذه الصناعة.
حق المؤلف من 50 إلى 70 عاًما

أيًضا من األمور المهمة التي آمل أن تحل من خالل تعديل 
تشريعي في قانون الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف أن 
عاماً   50 من  به  الخاص  المصنف  على  المؤلف  حق  يمتد 
وكثير  وأمريكا  أوروبا  في  مطبق  األمر  وهذا  عاًما   70 إلى 
من دول العالم وبعض الدول العربية مثل لبنان حماية للثروة 
أن يحصل المؤلف وورثته  الفكرية الخاصة بكل بلد وأيضاً 

على حقوقهم كاملة.
من  نفسه  البلد  في  الناشرين  بعض  هذا  من  فالمستفيد 
دخول المصنف في الحق العام وكثير من الدول العربية التي 
تمثل  التي  الكبيرة  الثروة  هذه  على  للحصول  سريعاً  تدخل 
أهم شيء بالنسبة للقوي الناعمة المصرية فهذه ميزة نسبية 
وطه  العقاد  عباس  لديها  بنا  المحيطة  الدول  من  فمن  لنا 
السباعي  ويوسف  إدريس  ويوسف  محفوظ  ونجيب  حسين 
وغيرهم من القامات األدبية؟ وكذلك في كل مجاالت الثقافة 
من  لذا  كبيرة  ذخيرة  تمثل  التي  األخرى  والتخصصات 
الطبيعي أن تحافظ الدول على ثروتها واستغاللها االستغالل 
األمثل حماية للمبدعين وتشجيعاً للمبدعين الجدد وتواصل 

األجيال.

هناك ضرورة شديدة أن ينطوي 
تحت راية االتحاد كل من يتعامل 
في مجال النشر سواء ورقي 

أو رقمي إلكتروني أو صوتي أو 
أي وسيط جديد يستحدث
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عطاء بال حدود

اتحـاد الـمــــــوزعين العرب

نبذة تاريخية ...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 العربرؤساء إتحاد الموزعين العرب
منذ التأسيسمنذ 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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ـ أرامكس ميديا شركة وكالة التوزيع الأردنيةـ 
العنوان

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

عمان - الأردنالمدينة
96265300170 / 96265358855هاتف
96265337733فاكس
962796025555جوال

E.Mail
JDA@aramex.com

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

طارق أبو ياغي - المدير العامالممثل المعتمد

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

مارات العربية المتحدةالمدينة أبوظبي ــ الإ
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 الأردنية )الرأى(
العنوان

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

عمان - الأردنالمدينة
96265600800 / 96265685020هاتف
96265600824فاكس
962770400104جوال

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

مهند القضاه - مدير التوزيعالممثل المعتمد

دليل من هو؟

شركات التوزيع العربية
دليلدليلشركات التوزيع العربية

تصالت ذ. م . م شركة الرؤيا الأردنية لالإ
P.O.Box: 2935 Amman 11821 jordanالعنوان
عمان - الأردنالمدينة
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 لالأنتاج العالميالعنوان

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
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

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

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

عثمان الشيخ حسن - المدير العامالممثل المعتمد
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مارات للطباعة والنشر والتوزيع شركة الإ
عالم العنوان ص . ب  60499 ــ مدينة دبي لالإ

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
97143916503هاتف
97143918354 ــ 97142629273فاكس
971501499714جوال

E.Mailessam.ali@eppdco.com

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

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

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
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

مارات العربية المتحدةالمدينة أبوظبي ــ الإ
97124486000هاتف
97124485400فاكس
971507055550جوال

E.Mailgm@al-watan.ae

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

عالمية المتكاملة "آي ميديا" للحلول الإ

العنوان
رقم 630 شارع المرور ــ فندق دوست ثاني

أبوظبي ــ برج الشركات

مارات العربية المتحدةالمدينة أبوظبي ــ الإ
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

الأهلي للنشر والتوزيع
ص . ب : 115648العنوان

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
97144237940هاتف
97143679530فاكس
971566554663  /  963938090083جوال

E.Mailayman@apd-me.com

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

عالن شركة الوسيط الدولية للدعاية والإ
العنوان

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
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

مارات العربية المتحدةالمدينة أبوظبي ــ الإ
97126756192هاتف
97126433819فاكس
جوال

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

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

عالن ش . ذ . م . م  قنديل للتوزيع والإ
العنوان

مارات العربية المتحدةالمدينة دبي ــ الإ
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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عالن مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف والإ
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 الأيام 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
شتراكاتالممثل المعتمد عقيل عبد هللا الحايكي - مدير التوزيع والإ

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 )الشطرالول( الإخوة فراد رقم 51 
قسنطنية الجمهورية الجزائرية

نهج علي خوجة رقم ــ 56 البيار 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 والتصال - المدير المسئولالممثل المعتمد

الجزائر لستيراد 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 الأندلس مبنى تهامةالعنوان

جده ــ المملكة العربية السعوديةالمدينة
966126530849هاتف
966126530849فاكس
966555687204جوال

E.Mailasamq@tihama.com

W. Site

الممثل المعتمد
عاصم إبراهيم محمد الأمين القاضي - مدير إدارة 

شتراكات التوزيع والإ

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 لالأبحاث والنشر
ـ ص . ب  478 الرياض 11411 حى المؤتمراتالعنوان طريق مكة المكرمةـ 

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
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عالن والنشر  اليقظة للدعاية والإ
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( 
ـ حى الصحافةالعنوان ص . ب  25848 الرياض 11476 طريق القصيمـ 

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 شمالً 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 

الشتراكات والتوزيع

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

المملكة العربية السعوديةالمدينة
966138580800هاتف
966138580106فاكس
966500400026 جوال

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

عالم مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإ
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 الشتراكات 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 العالم 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

عالن شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإ

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 البداع للخدمات العالنية
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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عالني نتاج الإ شركة قمارى للتوزيع والإ
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

عالم المتحدة لخدمة وسائل الإ
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

عالن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإ
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

عالن شركة صافنات للتوزيع والإ
الخرطوم ــ جمهورية السودانالمدينة
0155408325 ــ  0155330515هاتف

249912307193جوال

E.Mailsafinatsudan@gmail.com

عوض الكريم العراقي - المدير العامالممثل المعتمد

عالن شركة الزدهار للنشر والتوزيع والإ
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

دارةالممثل المعتمد جمال محمد الكيال - رئيس مجلس الإ

دمشق - الجمهورية العربية السورية

عالن والتسويق المجموعة المتحدة للنشر والإ
ص . ب  515 مزة شرقية نزلة جامع الأكرم بناء الهدىالعنوان

دمشق ــ الجمهورية العربية السوريةالمدينة
963116122000هاتف
963116124567فاكس
963944234567جوال

E.Mailmajdsuleiman@ug.com.sy

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

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
داريالممثل المعتمد جمال أحمد حيدر - المدير الإ

شركة باب الكويت للصحافة )جريدة الأنباء(

العنوان
ـ الرمز البريدى 13100 الكويت  ص . ب  23915 الصفاةـ 

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 والشتراكاتالممثل 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
97466679964جوال

E.Mailthaqafadist@qatar.net.qa

أحمد سعيد - مدير التوزيعالممثل المعتمد

اسباير للطباعة والنشر والتوزيع
ص . ب  24598العنوان

الدوحة ــ دولة قطرالمدينة
97466579964  /  97444999618هاتف
97444999649فاكس

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

عالمية شركة مجموعة النظائر الإ
ص . ب  6301 حولي -  32038 الكويتالعنوان

الكويت ــ دولة الكويتالمدينة
96524746500 - 9651887766هاتف
96524743903فاكس
96599872675جوال

E.Mailnmgdist@nazaer.com

W. Site

بسام صبحي عصفور - مدير 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
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المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب
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
دارةالممثل المعتمد م.عزيز أحمد عزت أبوعماره - نائب رئيس مجلس الإ

عالن والنشر والتوزيع الشركة الكويتية المتحدة لالإ
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
96599799309جوال

E.Mail
info@osratimagazine.com

m.alalfy@osratimagazine.com

W. Sitewww.osratimagazine.com
محمد مرعي - نائب رئيس تحرير مجلة أسرتيالممثل 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
شتراكاتالممثل المعتمد رائد عبدالحليم عابدين - مدير إدارة التوزيع والإ

عالن والنشر والتوزيع شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإ
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 والنتشارالممثل المعتمد

شركة المجموعة العالمية 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

عالن والنشر والتوزيع شركة الشبكة الدولية للدعاية والإ
ـ الدور الأولالعنوان ـ مبنى دار الرأي العامـ  ـ شارع الصحافةـ  الشويخ الصناعيةـ 

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

دارة المدير العامالممثل المعتمد عماد تويني - رئيس مجلس الإ

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 والنتشارالممثل 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 الأوسط 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

دارةالممثل المعتمد سعد بعيجان سعد العتيبي - رئيس مجلس الإ



|  العدد 39  | توزيع46

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 النتشار 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
دارة وصاحب المؤسسةالممثل المعتمد مهدي علي نعنوع - رئيس مجلس الإ

عالن ش.م.ل مجموعة الهدف لالإ
ـ طـ ارضيالعنوان ـ سنتر فانليانـ  ـ شارع فؤاد شهابـ  سن الفيلـ 

بيروت ــ الجمهورية اللبنانيةالمدينة
01 /9611485885هاتف
01 /9611485985فاكس
جوال

E.Mailinfo@hadafnet.com

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

شركة الأوائل 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

الهيئة العامة للصحافة
العنوان

طرابلس ــ ليبياالمدينة
هاتف

فاكس

218918423348جوال

E.Maildist2019libya@gmail.com

W. Site

حافظ محمود أبو هديمة - مدير إدارة النشر والتوزيعالممثل المعتمد

عالمية شركة المختار للخدمات الإ
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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دارة العامة للتوزيع(  مؤسسة الأهرام )الإ
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 الدارة 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

دارةالممثل المعتمد إسماعيل إبراهيم - رئيس مجلس الإ

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
محمد يونس - المدير العامالممثل 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
دارةالممثل المعتمد عبد الصادق محمد الشوربجى - رئيس مجلس الإ

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 بولقالعنوان

القاهرة ــ جمهورية مصر العربيةالمدينة
20225775109 /  20225775371 / 25775228هاتف
25767896 ــ داخلى 107هاتف
20225754213 ــ 20225764276فاكس

E.Mailinfo@egyptianbook.org

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

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

الجيزة ــ  جمهورية مصر العربيةالمدينة
35867575/6هاتف
35878373فاكس
01229488883جوال

E.Mail
news@apatop.com

k@k-ghazy.com

W. Sitewww.apatop.com

دارةالممثل المعتمد د. خالد محمد غازي - رئيس مجلس الإ
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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

دارةالممثل المعتمد محمد محمد رشاد - رئيس مجلس الإ

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

دارةالممثل المعتمد سعيد عبده مصطفى - رئيس مجلس الإ

عالم شركة نهضة مصر للصحافة والإ
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
سحاقى ــ منشية البكرى ــ القاهرةالعنوان رقم 4 شارع الإ

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"
ـ جماعة بوسكورةالعنوان اولد حدو )سيدي معروف( جننات اصغارـ 

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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فريقية للتوزيع والنشر والصحافة "سبريس" الشركة العربية الإ
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

P.O.Box 456 Greenford Middx,  London العنوان
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

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

رؤى مستقبلية لمواجهة مشاكل التوزيعرؤى مستقبلية لمواجهة مشاكل التوزيع
منذ أن تأسس اتحاد الموزعين العرب عام 1974، وكانت 
مشكالت  أي  وحل  والتكامل  التعاون  هي  أهدافه  أهم 
العربية من أجل  الدول  بين أعضاء االتحاد في جميع 
تحقيق الصالح العام لكل المؤسسات والشركات المعنية 
بالتوزيع أو النشر أو تقديم الخدمات اللوجستية لمهنة 
التوزيع والنشر، وحيث أن لي ثالثون عام االن في مهنة 
التوزيع، أؤكد أن هذا المجلس الحالي وأعضاء االتحاد 
على أعلى مستوى من تحمل المسئولية والترابط وإنكار 

الذات، وإن الجميع يعمل للصالح العام.
وللحقيقة فإن شخصية رئيس االتحاد الحالي األستاذ/ 
سعيد عبده مصطفى، كان لها دوًرا ُمهًما في هذه الروح 
الطيبة السائدة بين الجميع، حيث يتميز بالحنكة والخبرة 
الطويلة والهدوء واحتواء اآلخر، لذا أرى أن نستغل كل 
االتحاد  أعضاء  زمالئي  على  واقترح  الظروف،  هذه 
بالقاهرة  التي ستنعقد  القادمة  العمومية  الجمعية  في 
أو  رؤيته  عضو  كل  يقدم  أن   )2019 الحالي  )ديسمبر 
العرب  الموزعين  اتحاد  ودعم  تطوير  أجل  من  أفكاره 
األعضاء،  لكل  مفيدة  نتائج  لها  تكون  أهداًفا  لتحقيق 
إدارة  لمجلس  والرؤى  األفكار  تقديم هذه  يتم  أن  على 
االتحاد لدراستها وبحثها وتفعيل ما يمكن تحقيقه في 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  خاصة  القادمة  الفترة 
متمثلة  تحديات خطيرة  من  الورقية  الصحافة  تواجها 
وكذلك  االلكترونية،  والصحافة  ميديا  السوشيال  في 
المعوقات األخرى مثل ارتفاع تكاليف الطباعة أو الرسوم 
مصاريف  ارتفاع  وكذلك  المطبوعات  على  المفروضة 
المحروقات،  أسعار  ارتفاع  وأيضا  والتخليص،  الشحن 
كل هذه المشكالت يجب علينا جميًعا كأعضاء لالتحاد 
أن نفكر في حلواًل لكيفية مواجهتها حتى ال تقضى على 

مهنة النشر والتوزيع .

بقلم: بقلم: إبراهيم عقباويإبراهيم عقباوي
مدير عام اإلدارة العامة للتوزيعمدير عام اإلدارة العامة للتوزيع

مؤسسة األهراممؤسسة األهرام


