دعوة للمشاركة
معرض إسطنبول الدويل اخلامس للكتاب العريب
املوعد 28 :أيلول/سبتمرب  2019لغاية  6تشرين األول/أكتوبر 2019
تتشــرف اللجنــة املنظمــة للمعــرض بدعوتكــم للمشــاركة يف معــرض إســطنبول الــدويل اخلامــس
للكتــاب العــريب الــذي يقــام يف مدينــ�ة إســطنبول وذلــك حســب الشــروط والتســهيالت التاليــة:
ً
١.١حــدد ســعر املــر املربــع بـــ  60دوالر أمريكيــا تدفــع يف إســطنبول ،وال يتحمــل املشــارك أي مصاريــف
أخــرى خــاف هــذا املبلــغ:
 % 50عند بداية املعرض.
 % 50قبــل نهايــة املعــرض بشــكل أن تكــون قيمــة املشــاركة مســددة بالكامــل قبــل نهايــة املعــرض
والدفــع يتــم للشــركة الرتكيــة الــي ســتنظم هــذه األمــور (أكاديميــة إســطنبول).
٢.٢احلــد األدىن للجنــاح هــو  9مــر ،وتســلم األجنحــة للمشــاركني جاهــزة بأرففهــا وطاولــة مكتــب
وتوضــع الكتــب املشــحونة أمــام اجلنــاح داخــل الكراتــن ليقــوم املشــارك بعرضهــا يف جناحــه.
٣.٣احلــد األقــى لعــدد الكراتــن الــي ســيتم عرضهــا يف كل مــر مربــع هــو  3كراتــن لذلــك نتمــى مــن
اإلخــوة املشــاركني مراعــاة هــذا األمــر .ويف حــال زيــادة عــدد الكراتــن يف املــر املربــع عــن  3كراتــن يدفــع
املشــرك  10دوالر علــى كل كرتونــة.
ُ
ً ّ
علما أن عدد الكراتني املسموحة تسب كاآليت( :املساحة املحجوزة  ٣ xكراتني).
ً
٤.٤الشــحن حصــرا بطريــق البحــر إمــا مــن بــروت يف لبنــ�ان أو مينــ�اء الســويس أو غــره مــن مصــر.
ويفضــل التعامــل مــع نفــس الشــركات الــي تـ ّـم الشــحن بواســطتها يف الســنوات الســابقة ،وذلــك مــن
أجــل اخلــرة الــي اكتســبوها.
أسماء شركات الشحن :يف لبن�ان (شركة غريب) ،ويف مصر (املجموعة الدولية).
َ َّ
٥.٥ســيتم اإلعــان عــن أســماء الفنــادق الــي ســيتم اإلتفــاق معهــا مــن أجــل املعــرض وبأجــور ُمخفضــة
وذلــك يف تاريــخ .٢٠١٩/٠٧/١٥
٦.٦تســتطيع جميــع دور النشــر العربيـ�ة املرخصــة والعاملــة يف داخل تركيا املشــاركة مباشــرة يف املعرض،
وال حيــق لهــا أن تطلــب مــن اجلهــة املنظمــة بمســاعدتها يف تقديــم طلــب تأشــرة الفــزا ألي شــخص كان
مــن خــارج تركيــا .وســتطبق عليهــم نفــس رســوم إســتئجار املــر املربــع املطلوبــة مــن دور النشــر العربي ـ�ة
الــي ستشــارك مــن خــارج تركيــا.
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٧.٧أمــا دور النشــر الــي ستشــارك مــن خــارج تركيــا فســتحاول إدارة املعــرض بــذل مــا تســتطيع لتقديــم
ً
الدعــم يف احلصــول علــى تأشــرة الفــزا لهــم لدخــول تركيــا ،وبالنســبة لإلخــوة الســوريني ســنقوم أيضــا
بتقديــم طلبــات الفــزا لهــم ،ولكــن يف حــال عــدم اســتصدار الفــزا لهــم مــن قبــل القنصليــات الرتكيــة يف
البلــدان الــي ســيقدمون فيهــا فإنن ـ�ا ننصحهــم بالتنســيق مــع مندوبــن عــرب متواجديــن داخــل األرايض
الرتكيــة ليســتلموا لهــم أجنحتهــم ويقومــوا بتســيريها .ونــود التنويــه بأنــه ســيتم اســتصدار تأشــرة فــزا
واحــدة فقــط لــكل جنــاح.
٨.٨يســمح لــكل ناشــر مشــارك احلصــول علــى توكيــل أو أكــر مــن ناشــرين آخريــن لعــرض كتبهــم يف
املعــرض بشــرط أن يملــئ اســتمارة (نمــوذج توكيــل) يطلبــه مــن اللجنــة املنظمــة.
٩.٩بعــد إنتهــاء املعــرض يتــم شــحن الكراتــن املرجتعــة مــن أرض املعــرض يف إســطنبول إىل مينـ�اء بــروت
والقاهــرة بأجــرة  10دوالر أمريكــي علــى الكرتونــة الواحــدة ،وهــذا األجــر اليتضمــن أجــور التخليــص
اجلمركــي للبضائــع أثنــ�اء إرجاعهــا ،ونأســف إلبالغكــم بعــدم إمكانيــ�ة ختزيــن الكتــب مــن قبــل إدارة
املعــرض بعــد إنتهــاء املعــرض.
١٠١٠يــرىج ويطلــب مــن املشــاركني عــدم إرســال األلعــاب اخلشــبي�ة أو أقــراص  DVD / VCD / CDأو
كميــات مــن املصاحــف وذلــك بســبب القوانــن اجلمركيــة .ألنهــا ســتعترب مخالفــة للمشــاركة باملعــرض.
١١١١يرىج االنتب�اه إىل التواريخ التالية:
ـ تقديم الطلبات للمعرض :من  ٢٠١٩/٠٥/١٠إىل .٢٠١٩/٠٦/٣٠
ـ اإلعالن عن دور النشر املقبولة.٢٠١٩/٠٧/١٥ :
ـ اإلعالن عن الفنادق املتفق معها.٢٠١٩/٠٧/١٥ :
ـ البدأ بتسليم الكتب لشحنها إىل تركيا عرب الشركات اجلمركية اليت تم حتديدها يف األعلى:
من  ٢٠١٩/٠٧/١٥إىل .٢٠١٩/٠٨/٢٣
ـ تسليم األجنحة للناشرين.٢٠١٩/٠٩/٢٧ :
ـ افتت�اح املعرض.٢٠١٩/٠٩/٢٨ :
بإسم اللجنة املنظمة ملعرض إسطنبول الدويل للكتاب العريب
د .محمد أغري أقجة
املنسق العام
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