معرض النجف االشرف الدولي للكتاب العاشر
من مدينة العلم مأوى العلماء وملتقى االدب واالدباء ،مركز اإلشعاع اإلسالمي ،ومنطلق الفكر
والثقافة ،النجف االشرف ،ينطلق معرض النجف األشرف الدولي للكتاب ( بدورته العاشرة) بين
جنبات بقعة شرفها هللا تعالى من بقاع العالم ،مجاورا لمرقد سيد االوصياء ومولى الموحدين امير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم ،بحلته الجديدة ورونقه الخاص ،مكتسبا من تجاربه السابقة
ومشواره الطويل التي تجاوزت العشر سنين ليجسد صرحا فكريا يأوى اليه اهل العلم والفكر واالدب
ليتزودوا وخير الزاد التقوى.
وبعد التوكل على هللا تعالى وببركة صاحب المكان المقدس ،تقوم االمانة العامة للعتبة العلوية
المقدسة  /قسم الشؤون الفكرية والثقافية  /شعبة اإلصدارات والمطبوعات بإطالق الدورة العاشرة
بدعوة دور النشر والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث المحلية والعالمية ،وبدعوة جماهيرية واسعة،
بعد ان حظيت المعارض السابقة بإستحسان جهابذة الفكر واساتذة الحوزة العلمية في النجف االشرف
والحوزات العلمية األخرى صانها هللا من كل مكروه .
وسعيا لضمان نجاح هذه التظاهرة الفكرية نعتمد االلية المدرجة في ادناه اخذين بنضر االعتبار
األسس العلمية والتجارب الدولية المماثلة والتي تتمثل بالنقاط االتية .
سائلين المولى العلي إن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الخير والصالح ..
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شروط االشتراك:
 .1يقبل االشتراك في المعرض لدور النشر والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث الذين زادت اصدارتهم عن
خمسين عنوانا ،وعلى الناشر وضع اصداراته حصرا في جناحه وبخالفه يسحب العنوان غير صادر منه
 .2الحد االقصى لعدد توكيالت كل مشارك يجب ان ال تتجاوز  3توكيالت موقعة ومختومة من قبل دار
النشر المانحة للتوكيل .
 .3مساحة كل مؤسسة او دار نشر ال تقل عن ( )9متر مربع وال تزيد عن ( )18متر مربع وحسب ما
ترتئيه اللجنة المنظمة .
 .4يشارك بدال عن الدار االصلية وكيل واحد فقط
 .5تخضع الكتب المشاركة في المعرض للجنة السالمة الفكرية لمتابعة تطبيق الضوابط الخاصة
بالكتب المسموح بها،اذ ال يقبل عرض أي كتاب يكون موضع نزاع قضائي او نزاع يحدث اثناء
المعرض او فيه مساس لالسالم ولسيادة العراق او كتب تروج للطائفية او فيها تهجم على الرموز الدينية
او نشر الخرافات وفي حال ضبطه فلإلدارة الحق باتخاذ االجراء المناسب .وفي حالة مخالفة احد

الدور لهذه الضوابط يتم استبعاده من المشاركة في هذا العام ووضعه في الئحة الرفض
لالعوام التالية.
 .6عند عرض أي كتاب مخالف لضوابط النشر ( استنساخ او اوفسيت ) يصادر من قبل ادارة المعرض
وبدون انذار.
 .7يتم إمالء االستمارات المرفقة طيا من قبل المشارك وفق االتي:
أ .استمارة رقم ( )1الخاصة بطلب االشتراك يجب ان يكون مثبت عليها االسم الصريح والتوقيع وختم الدار
او المؤسسة او المراكز .
ب .استمارة رقم ( )2خاصة بقوائم عناوين الكتب التي يرغب المشارك عرضها في المعرض وتتضمن
عناوين الكتب المشاركة في المعرض فقط وليس كافة اصدارات الدار واسعارها قبل الخصم وبعده
وبصيغة الوورد.
ت .استمارة ( )3خاصة بالتوكيالت ويجب ان تمأل بكامل المعلومات وموقعة ومختومة بختم الدار الموكلة
والدار الوكيلة .
ث .استمارة رقم ( )4خاصة بمحتويات طرود الكتب التي ترد المعرض .
ج .استمارة ( )5خاصة بالتعهد الشخصي للمشارك .
 .8تمأل االستمارات بالمعلومات المطلوبة وترسل في الوقت المحدد عن طريق الموقع او اإليميل ،وفي حال
تأخيرها عن موعد االستالم المحدد فان العناوين لن يسمح بعرضها داخل الجناح وال تدرج في دليل
المعرض .
 .9على المشاركين عند إحضار الكتب التقيد بأن تكون مطابقة لما ورد في القوائم التي تم تسليمها إلدارة
المعرض وال يسمح بارسال كتبهم المراد المشاركة بها اال بعد الحصول على موافقة االدارة .
 .10ال يحق ألي مشارك عرض او إدخال منشورات لدور نشر مشاركة (مباشرة او وكالة) .
 .11ال يحق ألي مشارك التنازل عن جناحه كليا او جزئيا لآلخرين مهما كانت األسباب .
 .12يبلغ المشترك بالموافقة على اشتراكه بالمعرض من قبل إدارة المعرض .
 .13االلتزام التام باالسعار المثبتة على القوائم المرسلة وعدم تجاوزها .
 .14يلتزم المشارك بإحضار الكتب حسب النموذج الموافق عليه من قبل االدارة والذي تم تثبيت السعر
بموجب ه دون تغيير بنوع التجليد او الورق او دار النشر ويمنع عرض أي كتاب لم يرد في القوائم الموافق
عليها .

 .15اذا تعدد ناشرو العنوان الواحد يسمح بعرضه في أجنحة ناشريه او وكالئهم فقط .
 .16تخضع الكتب المباعة لخصم ال يقل عن  %30من السعر المحدد على الكتاب وبسعر ينقص عن سعر
السوق المحلي وذلك بموجب التعهد الشخصي المقدم من قبل المشارك (استمارة رقم. )5

عند عدم االلتزام بتخفيض االسعار من قبل الدار تستبعد تلك الدار من الدورات
.17
الالحقة .
 .18عدم السماح للمشاركين استخدام اجهزة البث السمعي اال في حدود ما تسمح به ادارة المعرض .
 .19يمنع توزيع او تعليق أي نوع من المطبوعات الدعائية او صور داخل الجناح او خارجه في ساحات
ومداخل المعرض او ممراته .
 .20يتحمل العارضون مسؤولية ادارة أجنحتهم ،وهم ملزمون بتعويض االضرار التي يمكن ان تحصل
للتجهيزات طيلة فترة المعرض ،علما أنه سيسلم االثاث بحضور صاحب الدار ،وعليه ان يتقدم بطلب
فوري إلدارة المعرض عند وجود أي خلل في االثاث عند تسلمه له .
 .21االلتزام بعدم التجاوز على ممرات المعرض بوضع الكتب خارج حدود الجناح
 .22بالنظر النشاء قناة على جهاز الموبايل في التلكرام لغرض التواصل المستمر مع ادارة المعرض عليه
نرجوا ان يرسل صاحب الدار رقم الموبايل الخاص به .
سوف يهمل طلب االشتراك الذي ال يستوفي الشروط اعاله.
.23

االمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
معرض النجف االشرف الدولي للكتاب
الدورة العاشرة
GB@imamali.net

الشحن :

 .1على المشترك ايصال كتبه الى مستودعات العتبة العلوية المقدسة .
 .2يلتزم المشترك بان تكون الطرود محكمة االغالق وملصقا عليها استمارة رقم (. )4
 .3ادارة المعرض غير مسؤولة عن الكتب التي تفقد اثناء الشحن ،او بسبب عدم االلتزام بالشروط الواردة في
البند السابق .
 .4ترسل جميع المراسالت واالستفسارات الى العنوان االتي:
جمهورية العراق ــ النجف االشرف ــ العتبة العلوية المقدسة ــ ادارة معرض النجف االشرف الدولي
للكتاب.
البريد االلكتروني gb@imamali.net :
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المواعيد:

 .1مدة المعرض ( )10ايام اعتبارا يوم الجمعة  /9آذار  2018 /ولغاية يوم االحد  /18آذار، 2018/
الموافق  19جمادى اآلخرة ولغاية  28جمادى االخرة  1439هـ وسيكون حفل االفتتاح الرسمي للمعرض
يوم الجمعة/ 9آذار  2018والدارة المعرض الرأي في تمديد مدة المعرض.
 .2اخر موعد لقبول طلبات االشتراك يوم  2017/12/20م ويرفض كل طلب بعد هذا التاريخ .
 .3يتم استالم الكتب من خارج القطر ابتداء من  2018/2/26م ولغاية  2018 / 3/ 7ويجب ان تصل
الكتب والقوائم االصلية في موعد اقصاه التاريخ المذكور ،وإدارة المعرض غير مسؤولة نهائيا عن الكتب
والقوائم التي ترد بعد هذا التاريخ او اثناء المعرض مهما كانت االسباب .
 .4حضور المشاركين او ممثليهم الى المعرض يكون في يوم االربعاء  2018/3/7م لتحضير االجنحة
واعدادها وذلك بداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء .
اوقات الدوام خالل ايام المعرض للزوار  :من الساعة ( )9صباحا وحتى ( )1ظهرا .
من الساعة ( )3ظهرا وحتى ( )8مساء .
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تعهدات إدارة المعرض

تتعهد إدارة المعرض بما يأتي:
 .1تحضير اماكن الدور المشاركة وتخصيصها ووضع لوحات بأسمائها على االماكن المخصصة لها وعند
مداخل المعرض .
 .2توفير الدعاية الالزمة للمعرض باإلذاعة والتلفزيون والصحافة والالفتات والملصقات الجدارية
 .3تنظيم هويات المشاركين ومندوبيهم للدخول بموجبها الى أرض المعرض ومستودعاته .
 .4توفر ادارة المعرض طاولة عرض عدد  2اضافة الى رف عدد 1
 .5تنحصر مسؤولية ادارة المعرض في :
أ .بداء من الساعة ( )8مساء عند اغالق المعرض وحتى الساعة ( )9من صباح اليوم التالي .
ب .تصدر ادارة المعرض تعليمات تحدد سير العمل والبيع في المعرض ،يلتزم بها كافة المشاركين ويقع
المخالف تحت طائلة المسؤولية .
 .6تحضير مخازن لخزن كتب دور النشر المشاركين لحين يوم المعرض .
 .7وجبة غداء من مضيف العتبة يوميا .
 .8تأمن ادارة المعرض مخزن للكتب خالل اقامة المعرض فقط دون تحمل اية مصاريف كالشحن والتفريغ
والتحميل .
وختاما ترجو امانة العتبة العلوية المقدسة من السادة المشاركين التقيد بشروط االشتراك والتعليمات الصادرة
من إدارة المعرض وذلك حرصا على المصلحة العامة .
نتمنى للجميع التوفيق والسداد

االمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
معرض النجف االشرف الدولي للكتاب
الدورة العاشرة
GB@imamali.net

استمارة رقم ()1
طلب اشتراك في معرض الكتاب الدولي
للعتبة العلوية المقدسة
اسم المشترك:
العنوان:
البريد االلكتروني:
رقم الهاتف:
) عنوان .
عدد العناوين المشترك بها( :
) متر مربع .
حجم المساحة (
مساحة المخزن المطلوب ) ( :متر .
اسماء المندوبين وجنسياتهم:
.1
.2
.3

اسم المسؤول:
التوقيع:
التاريخ:
ختم الجهة
المشتركة:
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استمارة رقم ()2
معرض الكتاب الدولي
للعتبة العلوية المقدسة
قائمة بعناوين الكتب التي يرغب المشارك بعرضها
اسم الدار او المؤسسة او المركز وعنوانها:
ت

عنوان الكتاب

اسم المؤلف

السعر
قبل الخصم

بعد الخصم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ختم الجهة المشاركة

التوقيع
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من تاريخ/

استمارة رقم ()3
نموذج توكيل معرض الكتاب الدولي
للعتبة العلوية المقدسة
/

في يوم
) وعنوانها:
نقر نحن (
..........................................................................................................................
.......................................
..........................................................................................................................
.......................................
وذلك لتمثيلنا في معرض الكتاب الدولي للعتبة العلوية المقدسة الذي سيقام من / /
2017/ /
ولغاية
علما اننا لم نمنح التوكيل لجهة اخرى تمثلنا في المعرض لهذه العام .
الجهة الموكلة................................................................................... :
الجهة الوكيلة................................................................................. :
اسم المسؤول.................................................................................... :
اسم المسؤول................................................................................... :
التوقيع:
التوقيع
ختم الجهة الوكيلة
ختم الجهة الموكلة
مالحظة :ال يحق للموكل اعتماد اكثر من جهة واحدة ويلغى كل توكيل بعد انتهاء فترة االشتراك .
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استمارة رقم ()4
نموذج شحن الكتب المشاركة في معرض الكتاب الدولي السادس
للعتبة العلوية المقدسة
اسم الدار او المؤسسة:
القطر:
رقم الصندوق) ( :
محتويات الصندوق:
عنوان الكتاب
.1
.2
.3

العدد

يلصق هذا النموذج على الصناديق المرسلة الى معرض الكتاب الدولي للعتبة العلوية المقدسة يكون الرقم
مسلسل حسب كشف التعبئة .
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استمارة رقم ()5
معرض الكتاب الدولي
للعتبة العلوية المقدسة
تعهد شخصي
انا الموقع أدناه............................................................................................. :
صاحب الدار او المؤسسة................................................................................. :
أتعهد االلتزام التام بكل ما ورد في دفتر شروط االشتراك
االسم:
التوقيع:
الختم
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