
 

 

 

 طلب اشتراك

 :البيانات

 ..............................................................................................................................: اسم الجهة المشاركة

 ..............................................................................................................................: ولالمـســــؤاســـــــم 

 ...................................................................................................................................: التواصلهاتـــف 

 :الــعــنــوان

 ..................... ................... ...................:........................الرمز البريدي :............................المدينة :الدولة

 ................................................................:اإليميل................................................................: مجال النشر

 .................................................................................................................................الموقع االلكتروني: 

 

 المقدمة:

 ة من الكتب التي يملك حقوق نشرها وتوزيعها.حيث ان الجهة المشاركة ناشر ولديه مجموع -

 فتراضي.المعرض امنصة العبر والبيع تسويق الوحيث ان ادارة المعرض ترغب بالتعاقد مع الجهة المشاركة لغايات  -

 ضمن االسس المحددة. بُحسن نيةجراء جميع التعامالت إ -

 :االشتراك شروط

 األوربية، وفي حال وجود أي  تلتزم الجهة المشاركة بضمان جودة وقانونية الكتب المعروضة بما يضمن تطبيق القوانين

 .مخالفة تتحمل الجهة المشاركة المسؤولية الكاملة عن ذلك

  ن خمس سنواتجديدة لم يمض على اصدارها اكثر ميجب أن تكون االصدارات. 

 ( طر5للناشر الحق في ارسال ما ال يزيد عن خمسة )انش(. 45*30*30د بالحجم المتعارف عليه )و 

 تعبئة بسعر البيع )بالدوالر األميركي( وكشف ال )باللغتين العربية واالنجليزية( الرسمية فاتورةيلتزم المشترك بارسال ال

 الشحن.وذلك لتسهيل اجراءات )باللغتين العربية واالنجليزية( 

2020معرض الكتاب العربي في أوروبا   

2020الدورة الرقمية األولى أغسطس   



  وكشف التعبئة. )العربية واالنجليزية( األصلية فاتورةغير مرفق بها الالد روطالشحن مسـؤولة عـن  غير المعرضإن إدارة 

  واستالم$ 200وهو عبارة عن  2020 يونيو 01قبل تاريخ  االشتراكبسداد رسوم  اشتركهاتقوم الجهة التي تم قبول 

 ، ويتم التحويل إلى الحسابات البنكية الرسمية للمعرض.ايصال مصدق من ادارة المعرض

 المعرض إعفاء من كامل رسوم االشتراك للجهات التالية: المؤسسات غير الربحية، مراكز األبحاث والجامعات. يقدم 

  يلتزم الناشر بتدوين اسمه وعنوانه على جميع الطرود الخاصة به طبقاً للنموذج المرفق، كما يلتزم بتوحيد االسم على

 ؤدي الى اختالط الطرود.كافة الطرود وعدم اضافة اي اسم آخر على الطرود قد ت

 .ادارة المعرض غير مسؤولة عن الكتب التي تفقد أثناء الشحن نتيجة لعدم االلتزام بالبنود السابقة 

  داخل أوروبا، أما في حال طلب الناشر وبيعها تتحمل ادارة المعرض تخزين الكتب بعد انتهاء المعرض بهدف توزيعها

 منفرداً.استرجاع كتبه، فهو يتحمل كلفة المرتجع 

 تنجم عن عدم التقيّد بالضوابط الخاصة بالشحن، أو الكتب المرسلة  قد ة التيييتحمل الناشر كافة التبعات المالية واالدار

 الرسمية. فاتورةوالغير معنونة الى المعرض أو تلك التي تكون غير موجودة على كشف التعبئة وال

 لرسومفي حال إلغاء المشاركة يتحمل المشترك دفع كامل ا. 

 ( من سعر بيع الكتاب االلكتروني بالدوالر.%35نسبة الخصم  ) 

 عبريوم من تاريخ طلب االشتراك كحد أقصى  15بعد  الكتب مع صورها ونبذة عن كل كتابقائمة بعناوين  المشتركرسل ي 

 .البريد االلكتروني

 ويرسلهم أيضاً بظرف مغلق مع الطرود، )باللغتين العربية واالنجليزية( الرسمية وكشف التعبئة  فاتورةيرسل المشترك ال

 .ني الموجود في الصفحة األخيرةعبر البريد االلكترو

 تواريخ يجب االلتزام بها:

 أخر مهلة لتلقي طلبات االشتراك  31/05/2020

 آخر مهلة لتسديد رسم االشتراك  01/06/2020

 بدء استالم طرود الكتب  01/06/2020

 آخر مهلة استالم طرود الكتب  10/06/2020

 المعرضبدء   20/08/2020

 انتهاء المعرض  04/09/2020

 :آلية عمل المعرض

 يتكفل المعرض بمصاريف شحن الكتب من نقاط الشحن المعتمدة في كل من:  

 إلى مستودعات المعرض في السويد. قطر، لبنان، تركيا،

  الخاصة الرقميةيتكفل المعرض بمصاريف اإلعالن والتسويق لدور النشر وكتبها المشاركة في المعرض عبر المنصات 

ً مع منصة الكتب الرقمية التابعة لدار لوسيل وتطبيق لوسيل على الهواتف الذكية، ومنصة للمعرض ، وبالتعاون أيضا

Arabiskabazar.eu 



  يتكفل المعرض بمصاريف التخليص الجمركي للبضاعة، وآليات المحاسبة داخل أوروبا، باإلضافة إلى الشحن للزبائن

  داخل أوروبا.

 المعرض قاعات افتراضية عبر منصات رقيمة متخصصة لدور النشر التي ترغب بإقامة ندوات ثقافية خالل المعرض. يوفر 

 ي سيتم يوفر المعرض ميزة االستشارة مع مختصين بتسويق الكتب في أوروبا وذلك لتقديم النصح فيما يتعلق بالعناوين الت

 .إرسالها من قبل دور النشر

 :دارالخدمات المقدمة لكل 

 .المشاركة في الحملة اإلعالنية للمعرض والتي ستتم برعاية أبرز الشبكات اإلعالمية في السويد والعالم العربي 

 اوين على المنصات الرقمية للمعرضعرض جميع العن. 

 استقبال الكتب وتخليصها جمركياً وتأمين التخزين. 

 في أوروبا. بيع الكتب وشحنها إلى الزبائن 

 داخل أوروبا فوترة بيع الكتب. 

 شحن الكتب إلى أوروبا. 

 مالحظة هامة في تسعير الكتب:

  يورو على سعر كل كتاب مباع وذلك لتغطية قيمة الضريبة المضافة ومصاريف الشحن الداخلي 4,7 سيتم إضافة مبلغ

 والضرائب داخل أوروبا.

 آلية المحاسبة: 

يوم من  45بعد  كتب المباعة لدور النشر المشاركةوتحويل ثمن البعد انتهاء الدورة األولى من المعرض يتم جرد الكتب، 

 تاريخ انتهاء المعرض.

 ف داخل دولة أوروبا عبر منصات الكترونية.الكتب التي لم يتم بيعها خالل المعرض تكون تحت التصري

 

 :اسم المفوض بالتوقيع

 التوقيع: 

 التاريخ: 

 ختم:ال  

 للتواصل:

0096170736308 – 0097450542422المنطقة العربية:   

   darlusail@darlusail.com  البريد االلكتروني:

0046765621631المنطقة األوروبية:   

 info@ndw.seالبريد االلكتروني: 

 

 المنظمون:

 قطر -والتوزيع دار لوسيل للنشر   -

 السويد -ة نوردك ديجيتال وورلد شرك -

 بالشراكة مع معرض كوبنهاغن للكتاب العربي .

 منصة أرابيسكابازر لبيع وتسويق الكتب في أوروبا.و
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