
Total=179ناشرين صالة )1(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى18مؤسسة عابر الثقافية1

عربى18دار غراب للنشر والتوزيع2

عربى18عالم األدب للبرمجيات والنشر والتوزيع3

عربى36مؤسسة حورس الدولية4

عربى36دار نبتة للنشر والتوزيع5

األقالم الهادفة للنشر والتوزيع6
عربى18

Bدار جنه األطفال

عربى18دار الرشاد7

عربى36منشأة المعارف للطباعة والنشر )اإلسكندرية(8

عربى9مبتدا للنشر والتوزيع9

عربى18المكتب العربى الحديث10

عربى36شركة عين11

عربى9دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية12

عربى9زين للنشر والتوزيع13

عربى9مكتبة دار المراجع العلمية14

عربى18دار فواصل للنشر والتوزيع15

عربى18شركة مدارات لألبحاث والنشر16

عربى36مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع17

عربى18دار الحرم للنشر والتوزيع18

عربى126الشروق للمكتبات19

عربى54دار الكتاب الحديث20

عربى72ن للنشر والتوزيع21

عربى90سما للنشر والتوزيع22

عربى36الدار العالمية للنشر والتوزيع23

عربى72دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير24

عربى54بتانة للطباعة والنشر25

عربى54المركز القومى لإلصدارات القانونية26

عربى18جلوري للنشر والترجمة27

عربى36المحروسة للنشر والمعلومات الصحفية والبحوث28

عربى18مؤسسة الشريف للكتاب29

2عربى90الرواق للنشر والتوزيع30

عربى36مؤسسة المختار للنشر والتوزيع31

عربى36مؤسسة إبداع للترجمة والنشر32

عربى9ليفانت لتنمية الموارد البشرية33

عربى18المجمع الثقافى المصرى34

عربى36مكتبة الثقافة الدينية للنشر35

عربى18دار الميدان للنشر36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى9شهرزاد للنشر والتوزيع37

1عربى72دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع38

عربى54منشورات الربيع39

عربى36دار المطبوعات الجامعية40

عربى9مقام للنشر والتوزيع41

عربى9بانا ريون لالستيراد والتوزيع42

عربى9شركة دار اقرأ الدولية للطباعة والنشر والتوزيع43

عربى36شركة دار مصر للطباعة ومكتبة مصر44

عربى9دار تويتة45

عربى9دار عبيد للنشر والتوزيع والطباعة46

عربى9دار الهدف للنشر والتوزيع47

2عربى90شركة مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية48

عربى36كلمات للترجمة والنشر49

عربى72الهيئة العامة لقصور الثقافة50

صندوق التنمية الثقافية51
عربى54

Bالمجلس األعلى للثقافة

)A( جناح )صالة )1



Total=179ناشرين صالة )1(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى18المركز العربى الحديث1

عربى36دار العلم والمعرفة للنشر والتوزيع2

عربى9نبراس للنشر والتوزيع3

عربى36دار المصرى للنشر والتوزيع4

عربى18مكتبة اإلسكندرية5

عربى162الهيئة المصرية العامة للكتاب6

عربى54شركة أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمى7

عربى18جامعة عين شمس8

عربى72شركة مدبولى للنشر والتوزيع9

عربىM.K18 إم كيه للنشر والتوزيع10

ن للنشر والتوزيع11 2عربى162دار دوِّ

عربى90مكتبة زهراء الشرق لتوزيع الكتب12

عربى18بيت الياسمين للنشر والتوزيع13

عربى36دار العين للنشر والتوزيع14

عربى18مكتبة اآلداب15

عربى162دار نهضة مصر للنشر16

عربى54مكتبة وهبة17

عربى18دار ميريت للنشر والتوزيع18

عربى9ليدرز للنشر والتوزيع19

عربى54دار تويا للنشر والتوزيع20

عربى9مركز نهر النيل للنشر والتوزيع21

عربى18دار مصر العربية للنشر والتوزيع22

1عربى162الدار المصرية اللبنانية23

عربى54دار األمل للنشر والتوزيع24

عربى9دار األديب للنشر والتوزيع25

عربى18دار المستقبل للنشر والتوزيع26

عربى54مكتبة دار المعرفة الجامعية27

عربى18دار فاروس العلمية للنشر والتوزيع28

عربى9أديوتك للنشر والتوزيع29

عربى9دار بيوند للنشر والتوزيع30

عربى9شركة ميديا بروتك للنشر والتوزيع31

عربى9دار صفصافة للنشر والتوزيع32

عربى9مكتبة المشارق للنشر والتوزيع33

عربى9األمانة العامة للصحة النفسية34

عربى9دار ببلومانيا للنشر والتوزيع35

عربى9المركز الثقافي الفرنسيسكاني36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

كاريزما للنشر والتوزيع37
عربى9

Bفهرس للنشر

عربى9جذور لنشر وترجمة وتوزيع الكتب العلمية والثقافية38

عربى9أوراق للنشر والتوزيع39

عربى9بوك وان Book One للنشر والتوزيع40

عربى9دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع41

عربى9مكتبة المتنبى الحديثة للنشر والتوزيع42

عربى9دار البراء للنشر والتوزيع43

عربى9اإلدارة العامة للثقافة الزراعية44

عربى9الدار الثقافية للنشر45

عربى9دار الكنزى للنشر والتوزيع46

عربى9مكتبة المعالى للنشر والتوزيع47

عربى54دار الفكر العربي48

عربى9دار سنون للنشر والتوزيع49

عربى9الدار للنشر والتوزيع50

عربى9دار بدائل للطباعة والنشر والتوزيع واالبحاث51

عربى54مجمع اللغة العربية52

عربى9دار كليوباترا للنشر والتوزيع53

عربى9دار الكرمة الحقيقية للنشر والترجمة54

عربى9كتابي للطباعة والنشر والتوزيع55

1عربى162المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنش���ر56

عربى18مدرسة اإلسكندرية57

عربى18دار حرف للنشر والتوزيع58

عربى9نيو بوك للنشر والتوزيع59

عربى36دار الكتب والدراسات العربية60

)B( جناح )صالة )1



Total=179ناشرين صالة )1(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى18مكتبة زهران1

عربى9مكتبة المتنبى للتراث2

عربى18مكتبة رجب للنشر والتوزيع3

عربى18عالم الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع4

عربى9إيتراك للنشر والطباعة والتوزيع5

عربى9مكتبة الفالح للنشر والتوزيع6

عربى9المثقفون العرب للنشر والتوزيع7

عربى36الشرق للنشر والتوزيع واالستيراد8

عربى18عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية9

عربى18الراية توب للنشر والتوزيع10

عربى36دار التنوير للنشر11

عربى9مؤسسة يسطرون للنشر والتوزيع12

عربى18رؤية للنشر والتوزيع13

عربى18الكتب خان للنشر والتوزيع14

عربى36سندباد للنشر والتوزيع15

عربى9دار الطنانى للنشر والتوزيع16

عربى18الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات17

عربى36المكتبة األزهرية للتراث18

عربى36دار اآلفاق العربية للنشر والتوزيع19

عربى36المنظمة العربية للتنمية اإلدارية20

عربى9دار أجيال للنشر والتوزيع21

عربى18دار الحدث للنشر والتوزيع22

عربى36دار كتاب للنشر والتوزيع23

عربى18دار فاروس للطباعة والنشر والتوزيع واالستيراد24

عربى9زاد للنشر والتوزيع25

عربى54العبيكان26

1عربى72المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات27

عربى54دار الجامعة الجديدة28

29First Book عربى18فرست بوك

عربى36دار الرسم بالكلمات30

عربى18دار النشر األسقفية31

عربى36دار التعليم الجامعى للطباعة والنشر32

عربى9مكتبة دار الكلمة33

عربى18مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع34

عربى36دار العالم العربي35

عربى9دار الفؤاد للنشر والتوزيع36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى9شركة دار تواصل للنشر والتوزيع37

عربى9دار الخلود38

عربى54تشكيل للنشر والتوزيع39

عربى18المكتبة العصرية40

عربى36آفاق للنشر والتوزيع41

عربى18دار النابغة للنشر والتوزيع42

عربى36السفارة األمريكية43

عربى18المكتب العربى للمعارف44

عربى9دار لوغاريتم للنشر والتوزيع والترجمة45

عربى36دار الفكر الجامعى46

عربى9دار المختار للنشر والتوزيع47

عربى18جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا48

عربى36دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع49

عربى9دار الحقانية للنشر والتوزيع50

عربى18لجنة خالص النفوس للنشر51

عربى36هال للنشر والتوزيع52

عربى18دار كنوز للنشر والتوزيع53

عربى9مكتبة الخانجى للتصدير واالستيراد54

عربى36دار الكتاب المقدس55

عربى90دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع56

عربى36روابط للنشر وتقنية المعلومات57

عربى18ليان للنشر والتوزيع58

عربى54المجموعة الدولية للنشر والتوزيع59

عربى18دار النهار للنشر والتوزيع60

عربى36دار بداية للنشر والتوزيع61

عربى9مؤسسة األمة العربية للطباعة والنشر62

عربى9دار الكاتب للنشر والتوزيع63

عربى54مكتبة نور العلم64

عربى9دار حواديت للنشر65

عربى9اإليمان الرسولية66

1عربى72كيان للنشر والتوزيع67

مركز الدراسات العربية68
عربى54

Bالمركز العربى للدراسات والبحوث العلمية

)C( جناح )صالة )1



Total=143ناشرين صالة )2(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى27المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب بالكويت1

عربى18دائرة الثقافة والسياحة )أبوظبى(2

عربى18مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع )شخابيط(3

عربى36دار اكتب للنشر والتوزيع4

عربى18مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع5

عربى9دار حميثرا للنشر6

عربى18دار الفجر للنشر والتوزيع7

عربى18دار االسراء للطباعة والنشر والتوزيع8

عربى9دار الرضا للنشر والتوزيع9

عربى18دار الثقافة )الهيئة القبطية اإلنجيلية(10

أجنبى36روابط للنشر وتقنية المعلومات11

أجنبى18دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير12

أجنبى9أمازون تريد13

أجنبى36المجموعة العربية للتدريب والنشر14

أجنبى18المعرفة الال محدودة للنش���ر والتوزيع15

أجنبى18المستقبل الدولية للنشر والتوزيع16

أجنبى36شركة النيل للنشر17

18Aboudi Bookstore أجنبى18مكتبة العبودى

2أجنبى126شركة أن ليمتد بريس19

أجنبى54المركز المصرى األمريكى للكتاب20

أجنبى72المكتبة الدولية للغات21

أجنبى126شركة أبوالهول للنشر22

أجنبى54فرانكفورت )ألمانيا(23

أجنبى72المجموعة العلمية24

عربى54دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع25

عربى9الرفاعى للنشر والتوزيع26

عربى54أقالم عربية للنشر والتوزيع27

عربى9دار فكرة للنشر والتوزيع28

عربى36مركز الحضارة العربية لإلعالم والنشر29

عربى9ق للنشر والترجمة والتوزيع30

عربى18بى . تى . دبليو31

عربى36شركة ثرى دى كمبيوتر سنتر32

عربى18بيت اللغات الدولية للترجمة والنشر33

عربى9دار فانتازيون للنشر34

عربى54نور المعارف للنشر والتوزيع35

دار الزيات للنشر والتوزيع36
عربى9

Bدار المثقف للنشر

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى54المكتب الجامعى الحديث37

عربى9جامعة القاهرة �� كلية اآلداب38

عربى36مجموعة النيل العربية39

عربى18مكتبة النافذة40

عربى9كنيسة السيدة العذراء بالزيتون41

عربى36دار العلم واإليمان42

عربى9مركز صالح عبدالله43

عربى18دار العلوم للنشر والتوزيع44

عربى36هيئة الخدمة الروحية45

عربى18أوتو ميديا جروب46

عربى54مؤسسة تبارك للنشر والتوزيع47

عربى18بصمة للنشر والتوزيع48

عربى54دولة ليبيا49

عربى9دار المنى للطباعة والنشر50

عربى9النهضة العصرية للنشر والتوزيع51

عربى36الدار الجامعية52

عربى9دار الثقافة الجديدة للنشر53

عربى9المؤسسة العربية للعلوم والثقافة54

عربى126الهيئة المصرية العامة للكتاب )مكتبة األسرة(55

)A( جناح )صالة )2



Total=143ناشرين صالة )2(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى27الجزائر1

عربى9مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية )الكويت(2

عربى18اتحاد الناشرين التونسيين3

عربى27اتحاد الناشرين األردنيين4

عربى36دار المدى للنشر والتوزيع )العراق(5

عربى162المركز القومى للترجمة6

عربى54مكتبة الدار العربية للكتاب7

عربى18كنيسة القديس مارمرقس الرسول8

عربى72الكرمة للنشر والتوزيع9

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع10
عربى18

Bمؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع

1عربى162دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة11

عربى162عصير الكتب12

عربى36دارك للنشر والتوزيع13

عربى18مركز الكتاب للنشر14

عربى18دار السحاب للنشر وللتوزيع15

عربى54دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر16

عربى18إيجلز أوفرسيز جروب17

عربى18دار العدالة للنشر والتوزيع18

عربى162دار الشروق للنشر19

عربى54المجموعة العربية للتدريب والنشر20

عربى9آفاتار للطباعة والنشر21

عربى9دار مصر للنشر والتوزيع22

عربى9مركز تبصير للنشر والتوزيع23

عربى54دار المعرفة للنشر والتوزيع24

عربى9دار الشهد للنشر والطباعة والتوزيع25

عربى9مركز مدارك للتنمية االعالمية26

عربى9النخبة العربية لالستثمار والتوزيع27

أجنبى36واحة العرب للنشر التربوى28

أجنبى126مكتبة األنجلو المصرية29

30The American University In Cairo Press1621أجنبى

أجنبى162شركة بكة لتكنولوجيا المعلومات31

1أجنبى162المكتبة األكاديمية32

أجنبى18دار إلياس33

أجنبى9الهيئة المصرية العامة للكتاب )الرصيد األجنبى(34

أجنبى18المؤسسة الدولية للكتاب35

أجنبى18مؤسسة هشام العسقالني36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

أجنبى18مكتبة البحر األحمر37

)B( جناح )صالة )2



Total=143ناشرين صالة )2(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى18وزارة التراث والثقافة �� سلطنة عمان1

عربى18معهد الشارقة للتراث )اإلمارات(2

3
التقدم العلمى للنشر والتوزيع

عربى36
مؤسسة التقدم العلمى �� الكويت

عربى36دار الحلم للنشر والتوزيع4

عربى36دار اإلخوة للنشر5

بورصة الكتب للنشر والتوزيع6

عربى18 Bالفراعنة للنشر والتوزيع

Cاألدهم للنشر والتوزيع

عربى9دار العليا للنشر والتوزيع7

عربى18الصقر للنشر والتوزيع8

عربى18المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية9

عربى18شركة ناس للطباعة10

أجنبى18دار نهضة مصر للنشر11

أجنبى9مركز العالم العربى للكتاب12

أجنبى18اآلدم للنشر والتوزيع13

أجنبى36شركة البحر المتوسط لخدمات الناشرين14

أجنبى36الدار العربية للنشر والتوزيع الحديثة15

أجنبى36المكتبة الدولية16

17I.M.C أجنبى54مركز التسويق الدولى

أجنبى9شركة مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية18

أجنبى54دار العلوم األكاديمية للنشر والتوزيع19

أجنبى9دار مصر 2000 للغات20

أجنبى126الشركة المصرية لالستيراد والتسويق �� إيمك21

22)MERIC( أجنبى90مركز معلومات قراء الشرق األوسط

أجنبى36اقرأ للنشر والتوزيع23

أجنبى126شركة مكتبة أوزوريس للكتب العلمية24

عربى36دار الكتاب المصري اللبناني25

عربى18تطوير لتنمية المهارات26

عربى54دار العربى للنشر والتوزيع27

عربى18شركة ال� جنى للنشر والتوزيع28

عربى36دار الكتب القانونية29

عربى18الدار العالمية للكتب30

عربى54الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية31

عربى18السراج للنشر والتوزيع32

عربى126دار الفاروق للنشر والتوزيع33

عربى36الدار الذهبية  للنشر والتوزيع34

عربى18الهيئة المصرية العامة للمساحة35

عربى54المصرية للنشر والتوزيع36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

مكتبة الياسمين للنشر والتوزيع37
عربى18

Bمؤسسة مجاز الثقافية

عربى36دار البشير للثقافة والعلوم38

عربى18أطلس جروب للتجارة39

عربى54عالم الكتب40

عربى18روافد للنشر والتوزيع41

عربى36دار الجيل �� ناشرون42

عربى9دار المشرق العربى43

عربى9دار صفحات للنشر والتوزيع44

عربى9الجدول الحى للترجمة والنشر والتوزيع45

عربى36المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم46

عربى9دار المرايا لإلنتاج الثقافي47

عربى9مطرانية كرسى دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة لألقباط األرثوذكس48

عربى9ملتقى المعرفة للنشر والتوزيع49

عربى72دار الكتب والوثائق القومية50

عربى54المملكة المغربية51

)C( جناح )صالة )2



Total area Size= 1524m2ناشرين صالة )3( جناح المؤسسات الصحفية

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى36الشركة القومية للتوزيع1

عربى600مؤسسة األهرام ــ اإلدارة العامة للتوزيع2

عربى396مؤسسة دار المعارف3

عربى299مؤسسة أخبار اليوم4

عربى65مؤسسة دار الهالل5

عربى65مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ــ الجمهورية6

عربى36مؤسسة روز اليوسف7

عربى18مؤسسة األهرام ــ وكالة األهرام للتوزيع8

عربىShangi Etang9 الصين9

)A( جناح )صالة )3



Total area Size= 1846m2ناشرين صالة )3( جناح العرض

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى80هيئة البحوث العسكرية ـــ وزارة الدفاع1

عربى80مركز بحوث الشرطة ـــ أكاديمية الشرطة2

عربى80المملكة العربية السعودية3

عربى9الصين4

عربى9اليونان5

عربى9قبرص6

عربى18صربيا7

عربى9إيطاليا8

عربى9اليابان9

عربى9باراجواى10

عربى9كازاخستان11

عربى9الهند12

اتحاد الناشرين األفارقة13

عربى9
Aكينيا

Bنيجريا

Cغانا

عربى9الصومال14

عربى9السودان15

عربى9الجزائر16

عربى9تونس17

عربى9لبنان18

عربى9المملكة اإلردنية الهاشمية19

عربى9فلسطين20

عربى9اليمن21

عربى18جامعة بكين إلعداد المعلمين ــ الصين22

عربى18ليبيا23

عربى9اتحاد الناشرين العرب24

عربى9الملتقى العربى لناشرى كتب األطفال ــ الشارقة25

عربى9مؤسسة األيام ــ البحرين26

عربى9الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية27

عربى9المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ــ الكويت28

عربى18وزارة اإلعالم ــ الكويت29

عربى18جمعية الناشرين اإلماراتيين30

عربى18األمانة العامة لألوقاف ــ الكويت31

عربى18األزهر الشريف32

عربى9المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ــ وزارة األوقاف ــ مصر33

عربى9مكتبة اإلسكندرية34

عربى9جامعة عين شمس35

عربى9الهيئة العامة لالستعالمات36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى9وزارة البيئة ــ مصر37

عربى9المركز القومى للبحوث الجنائية واالجتماعية ـــ مصر38

عربى9أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ــ مصر39

عربى9مؤسسة أمل بكرة ــ مصر40

عربى9وزارة التضامن األجتماعى ــ مصر41

عربى18وزارة الطيران المدنى ــ مصر42

عربى9الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ــ مصر43

عربى9معهد التخطيط القومى ــ مصر44

عربى9مصلحة سك العملة ــ وزارة المالية ــ مصر45

عربى136الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ مصر46

عربى510جامعة الدول العربية )ضيف الشرف(47

عربى40مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الكريم ــ دبى48

عربى40معهد الشارقة للتراث49

عربى40مركز الموطأ )أبوظبى(50

عربى40دائرة الثقافة والسياحة )أبوظبى(51

عربى40تحدى القراءة العربى ــ اإلمارات52

عربى40هيئة الشارقة للكتاب53

عربى36هيئة البحرين للثقافة واآلثار54

عربى54وزارة التراث والثقافة ــ سلطنة عمان55

عربى36وزارة الشباب والرياضة ــ مصر56

وزارة الثقافة المصرية57

عربى90

Aـــ المركــــــز القومـــــــى للترجمــــــــــة

Bـــ الهيئة العامة لقصور الثقافة

Cـــ مكتبــــــــــــــة مصــــــــــر العامـــــــــــــــــــة

Dـــ صنــــــدوق التنميـــــــة الثقافيــــــة

Eـــ المركــــــز القومـــــى للمســـــــــــرح

Fـــ أكاديميــــــــــــــــــــــة الفنــــــــــــــــــــــــــــون

Gـــ دا الكـــتب والوثائـــق القوميـــــة

Hـــ دار األوبـــــــــــــــــــرا المصريــــــــــــــــــــــــة

Iـــ المجلــــــس األعلـــــــى للثقافــــــــة

الهيئة الوطنية للصحافة58

عربى54

Aـــ األهـــــــــــــــــرام

Bـــ األخبـــــــــــــــــــــار

Cـــ الهـــــــــــــــــــــالل

Dـــ دار المعارف

Eـــ الجمهوريـــة

)B( جناح )صالة )3



Total area Size= 1044m2ناشرين صالة )3( جناح الناشرين العرب

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى9دار ممدوح عدوان للنشر )سوريا(1

عربى9دار كنوز للنشر والتوزيع )تونس(2

عربى9دار النفائس للنشر والتوزيع )االردن(3

عربى18شركة الوراق للنشر المحدودة )لندن(4

عربى9منشورات الحلبى الحقوقية )لبنان(5

عربى9دار البراق للطباعة والنشر والتوزيع )ســـوريا(6

عربى9دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(7

عربى9دار الرواد للنشر )ليبيا(8

عربى9دار نينوى )سوريا(9

عربى9دار رفيقى للطباعة والنشر )جنوب السودان(10

عربى9شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع )لبنان(11

عربى9دار عالء الدين )سوريا(12

عربى9دار إستانبولى للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(13

عربى9شركة المؤسسة الحديثة للكتاب )لبنان(14

عربى18دار إبن حزم للطباعة والنشر والتوزيع )لبنان(15

عربى18مكتبة آفاق للنشر والتوزيع )الكويت(16

دار طالس للدراسات والترجمة والنشر )سوريا(17
عربى18

B)دار الماليين للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا

عربى18منشورات المتوسط )ايطاليا(18

عربى9دار الفرقان للغات واآلداب )سوريا(19

عربى9المكتبة الشرقية )لبنان(20

عربى9مركز الكتاب األكاديمى )األردن(21

عربى9دار القلم العربى )سوريا(22

عربى9دار الحوار )سوريا(23

عربى18شركة دار الشمال العالمية )لبنان(24

عربى18دار الساقى )لبنان(25

عربى18دار الرشاد الحديثة )المملكة المغربية(26

عربى18مجموعة كلمات ــ الشارقة )اإلمارات(27

عربى18دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر )سوريا(28

عربى9دار أفكار )سوريا(29

عربى9دار صفحات )سوريا(30

عربى9دار المؤلف للنشر والتوزيع )لبنان(31

عربى18دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع )لبنان(32

عربى18قنديل للطباعة والنشر )اإلمارات(33

عربى18دار ربيع للنشر )سوريا(34

عربى18منشورات الجمل )لبنان(35

عربى18مؤسسة األنتشار العربى )لبنان(36

عربى9دار أفنان للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(37

عربى9دار العماد للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(38

عربى9المكتبة الحديثة ناشرون )لبنان(39

عربى9دار رضوان للنشر والتوزيع )سوريا(40

عربى9دار الكوثر للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(41

عربى9دار األنس للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(42

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى9دار إقرأ للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(43

عربى9المجلة العربية )المملكة العربية الســـعودية(44

عربى9دار دال )سوريا(45

عربى18دار الراتب الجامعية )لبنان(46

عربى18مركز دراسات الوحدة العربية )لبنان(47

عربى18دار الروافد الثقافية )لبنان(48

عربى18دار الفرقد للطباعة والنشر )سوريا(49

عربى9مكتبة الشامل للنشر والتوزيع )فلسطين(50

عربى9دار رسالن )سوريا(51

عربى9دار ورد للنشر والتوزيع )سوريا(52

عربى9دار عقل )سوريا(53

عربى9دار كتاب سامر )لبنان(54

عربى9دار طموح للنشر والتوزيع )سوريا(55

عربى18هوم أبليد تراينينغ )لبنان(56

الشبكة العربية لألبحاث والنشر )لبنان(57
عربى36

B)المركز العربى لألبحاث )لبنان

عربى18دار تموز )سوريا(58

عربى18الدار العربية للعلوم ناشرون )لبنان(59

عربى18دار اليازورى العلمية )األردن(60

عربى9مركز ديبونو لتعليم التفكير )األردن(61

عربى9دار الرواد للنشر )سوريا(62

عربى9دار الهيثم )سوريا(63

عربى9دار التكوين للطباعة )سوريا(64

عربى18شركة المطبوعات للتوزيع والنشر )لبنان(65

عربى36مجلس النشر العلمى ــ جامعة الكويت )الكويت(66

عربى18دار اليقظة الفكرية )سوريا(67

عربى18شركة الشرق العربى )لبنان(68

عربى18مركز البحوث والدراسات الكويتية )الكويت(69

عربى18المؤسسة العربية للدراسات والنشر )لبنان(70

عربى18شركة دار مكتبة المعارف ناشرون )لبنان(71

عربى18مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيع )لبنان(72

عربى18بيسان للنشر والتوزيع )لبنان(73

عربى9دار الرفاعى للنشر )سوريا(74

عربى9دار الجندى للنشر والتوزيع )فلسطين(75

عربى9دار المكتبى )سوريا(76

عربى9دار اإلرشاد للنشر )سوريا(77

عربى9مكتبة خالد بن الوليد )اليمن(78

عربى9مكتبة حسن العصرية )لبنان(79

)C( جناح )صالة )3



Total area Size= 954m2ناشرين صالة )3( جناح الطفل

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى18دار الكتاب المصرى اللبنانى1

عربى18شركة سنابل للنشر والتوزيع2

عربى27دار البستانى للنشر والتوزيع3

عربى18كيان للنشر وتوزيع الكتب4

عربى18المجد للنشر والتوزيع5

عربى36شركة النيل للنشر6

عربى27سهل للنشر وتكنولوجيا المعلومات7

المؤسسة العربية ــ ناشرون وموزعون8
عربى36

Bمؤسسة كتابى للنشر والتوزيع

عربى18شركة النور لالنتاج التعليمى9

عربى18شركة دار مصر للطباعة ومكتبة مصر10

عربى9مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع11

عربى18مكتبة األسكندرية للنشر والتوزيع12

عربى18شركة اكاديمية الطفل الجديدة للنشر والتوزيع13

عربى9شركة مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية14

عربى9مجلة نور )الرابطة العالمية لخريجى االزهر(15

عربى27شركة ماس لالنتاج التعليمى16

عربى9فرست للنشر والتوزيع17

عربى9مكتبة المعارف الحديثة18

عربى18دار الكوثر للنشر والتوزيع19

عربى18سمبا لتوزيع وتسويق الكتب ونشرها20

عربى18شركة دار البلسم للنشر والتوزيع21

عربى36دار الصحابة للتراث22

عربى27دار البسمة للنشر والتوزيع23

عربى36نيوهورايزون للنشر والتوزيع24

عربى18مؤسسة براديس للنشر25

عربى18كيدز الند للطباعة والنشر والتوزيع26

عربى9دار السلف الصالح27

عربى9دار هال للنشر والتوزيع28

عربى9دار الكتاب المقدس29

عربى9دار االمين للطباعة والنشر30

عربى9كيدز فالى للنشر والتوزيع31

عربى18المكتبة االكاديمية للنشر32

عربى54شركة أبوالهول للنشر33

عربى36شركة البشائر للتسويق والتجارة34

عربى18هيئة الخدمة الروحية35

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عربى72المكتبة الدولية للغات36

عربى18مؤسسة حورس الدولية37

عربى18مؤسسة دار المعارف38

عربى54دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية39

عربى54دار نهضة مصر للنشر40

عربى18نور المعارف للنشر والتوزيع41

عربى18البرج ميديا للطباعة والنشر والتوزيع42

)D( جناح )صالة )3



ناشرين صالة )4( 

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

عرب9نور حوران للدراسات والتراث )سوريا(1

عرب9دار الصفا للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(2

عرب9دار طيبة الدمشقية )سوريا(3

عرب9ضياء الشام )سوريا(4

عرب9دار الحكمة لخدمة القرآن الكريم )سوريا(5

عرب18الدار العربية للموسوعات )لبنان(6

عرب36دار الضياء للنشر والتوزيع )الكويت(7

أطفال18الشرق األوسط للبرمجيات8

أطفال27دار لمسات للنشر والتوزيع9

أطفال18شركة نهضة مصر للصحافة واإلعالم10

أطفال18مناهج الطفولة للنشر والتوزيع11

أطفال9بريق للنشر والتوزيع12

أطفال18سمارت كيدز13

عربى27المجلس األعلى للشئون اإلسالمية14

عربى9دار اإلفتاء المصرية15

تراث9شركة دار ذخائر الكتب16

مصرى36دار غار حراء17

مصرى18دار ملهمون للنشر والتوزيع18

مصرى18المركز المصرى لتبسيط العلوم19

أطفال9اليت للنشر والتوزيع20

أطفال9ماى بيبى للنشر والتوزيع21

مصرى18ديير للطباعة والنشر والتوزيع22

مصرى18مكان برودكشنز23

مصرى18مركز االدب العربى للنشر و التوزيع24

مصرى18دار فصلة للنشر والتوزيع25

مصرى18دار الحياة للنشر26

مصرى18مركز الكتاب الحديث27

أطفال9عالم المواهب للنشر والتوزيع28

أطفال18العاليا للنشر والتوزيع والخدمات التعليمية29

مصرى18شركة وعى الدولية30

مصرى18مركز الخبرات المهنية ــــ بميك31

مصرى36المركز االكاديمى للنشر و التوزيع32

مصرى18مكتبة الوفاء القانونية33

مصرى18شركة بروج للنشر34

أطفال9الماهى للنشر والتوزيع35

مصرى18دار السعيد للنشر و التوزيع36

مصرى18دار الزهراء للنشر والتوزيع37

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

تراث1000األزهر الشريف1

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

مصرى18دار محمود للنشر والتوزيع38

مصرى18دار كتوبيا للطباعة والنشر والتوزيع39

مصرى18الدولية للكتب العلمية40

عرب9دار التقوى )سوريا(41

عرب9منتدى المعارف )لبنان(42

مصرى9دار الميزان للنشر والتوزيع43

عرب9دار جنة األطفال )سوريا(44

مصرى9العادل للنشر والتوزيع45

دار القلم للطباعة )سوريا(46

عرب27 B)دار المعراج )سوريا

C)المالكية )تونس

تراث36دار اإلنبعاث للطباعة والنشر47

عرب18دار صفاء للنشر والتوزيع )األردن(48

عرب9دار القبس للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(49

عرب9دار اليقين للطباعة والنشر )سوريا(50

عرب9دار المناهل للنشر والتوزيع )سوريا(51

عرب18دار إبن كثير للطباعة والنشر )سوريا(52

عرب9دار رياض األحباب )سوريا(53

عرب18دار الفتح للدراسات والنشر )األردن(54

عرب36دار المعرفة للطباعة )سوريا(55

عرب9دار المنهل ناشرون )األردن(56

عرب9دار العصماء للطباعة والنشر )سوريا(57

عرب9دار المأمون للثقافة والتراث )سوريا(58

عرب18شركة دار البشاير اإلسالمية )لبنان(59

عرب9جمعية المحافظة على القرآن )األردن(60

عرب9دار زهرة المستقبل )سوريا(61

عرب18الدار األثرية )األردن(62

عرب9دار نور الصباح )سوريا(63

عرب9دار الفجر اإلسالمى )سوريا(64

عرب9دار التربية )سوريا(65

عرب9دار الغوثانى )سوريا(66

عرب9دار الطفل الذكى )سوريا(67

عرب9دار البيروتى )سوريا(68

عرب9دار الكتب العلمية )العراق(69

عرب9دار أمنة )األردن(70

عرب9دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع )سوريا(71

عرب9دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(72

)A( جناح )صالة )4



ناشرين صالة )4( 

)B( جناح )صالة )4

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

تراث18دار اإلمام الرازى1

تراث18دار الصفوة الجديدة للطباعة والنشر2

تراث18دار اإلستقامة3

تراث18دار اإلمام أحمد4

تراث18مكتبة نزار مصطفى الباز5

تراث18دار النور المبين للدراسات والنشر )األردن(6

عرب9دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع )سوريا(7

عرب9مجموعة الجيل الجديد ــ ناشرون )اليمن(8

عرب18دار أمل الجديدة )سوريا(9

تراث18دار التوفيقية للتراث10

تراث18دار اإلحسان للنشر والتوزيع11

تراث36مكتبة اإليمان12

تراث18دار كشيدة للنشر والتوزيع13

تراث18دار األنصار للنشر والتوزيع14

تراث18مؤسسة محمد السيد محمد15

عرب9دار الماجد )سوريا(16

1تراث90مكتبة المجلد العربى17

تراث18دار إبن عفان للنشر والتوزيع18

تراث36دار إبن رجب19

تراث18مكتبة إبن تيمية للنشر والتوزيع20

تراث36شركة دار مصر للطباعة ومكتبة مصر21

تراث9مكتبة اإلمام البخارى22

تراث18دار إبن الهيثم للنشر والتوزيع23

تراث18مركز تراث للبحوث والدراسات24

تراث36الدار العالمية للنشر ــ اإلسكندرية25

دار الندوة للنشر26
تراث18

Bدار السندس للتراث اإلسالمى

تراث18منارة الكتب27

تراث9دار سبيل المؤمنين28

تراث36مكتبة التقوى29

تراث9مؤسسة حبيب الكل الخيرية30

تراث18دار األمل للطبع والنشر والتوزيع31

1تراث72دار الغد الجديد32

تراث18مكتبة دار إبن عباس33

تراث9مكتبة السنة34

تراث54مؤسسة إبداع لإلعالم والنشر35

تراث9دار نور اليقين36

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

1تراث90دار البيان العربى37

تراث9دار الفلك للنشر والتوزيع38

تراث54مفكرون الدولية للنشر والتوزيع39

تراث9دار المذهب للطباعة والنشر40

تراث36شركة دار الصفوة للنشر والتوزيع41

تراث9دار اليسر للنشر والتوزيع42

تراث72الناشر الدولى للتجارة43

تراث36مكتبة أوالد الشيخ44

تراث36دار الفجر للتراث45

تراث18الفتح لدار النشر46

تراث36شركة القدس للنشر47

تراث18دار الكلمة للنشر والتوزيع ــ المنصورة48

تراث36دار األثار للنشر والتوزيع49

تراث18مؤسسة زاد للنشر والتوزيع50

تراث36دار زاهد القدسى51

تراث18دار العاصمة للطباعة والنشر52

تراث54دار الصحابة للتراث53

تراث54مكتبة الصفا للنشر والتوزيع54

تراث36دار إبن كثير55

تراث18مكتبة القرآن56

تراث36دار الحديث للنشر57

تراث18دار اإلمام البربهارى للنشر والتوزيع58

تراث18شركة الوابل الصيب59

تراث9دار السلف الصالح60

تراث9مؤسسة دار العلوم والحكم61

تراث18دار الروضة للنشر62



ناشرين صالة )4( 

)C( جناح )صالة )4

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

تراث9دار أنس إبن مالك1

تراث18دار أضواء السلف2

تراث18دار المودة للنشر3

تراث126المكتبة التوفيقية4

تراث36دار الرسالة للنشر والتوزيع5

تراث18الدار العالمية للتجليد والنشر6

تراث9سلسبيل للنشر والتوزيع7

تراث36مكتبة اللؤلؤة8

تراث9دار طابه للنشر والترجمة9

تراث18دار الخير للطباعة والنشر10

تراث36دار إبن حزم للنشر والتوزيع11

تراث18دار المقطم12

تراث54مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع13

تراث18دار الخلفاء الراشدين14

تراث126مكتبة الرشد15

تراث36المكتبة اإلسالمية16

تراث9مؤسسة السماحة17

تراث18مكتبة فياض18

تراث36مكتبة عباد الرحمن19

تراث18دار عمر إبن الخطاب20

تراث9علم إلحياء التراث والخدمات الرقمية21

أزبكية9مكتبة صابر عبدة )األزبكية(22

مكتبة محمد عبد الحميد معتوق )األزبكية(23
أزبكية18

B)مكتبة وفاء محمد أحمد عودة )األزبكية

مخفض18الهيئة المصرية العامة للكتاب )مخفض(24

مخفض9مكتبة المعارف الحديثة 25

تراث9شركة الفالح للنشر والتوزيع26

تراث9شركة الروضة للنشر والتوزيع27

تراث9تراديجيتال لتحديث األنظمة الرقمية28

تراث18مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمى29

تراث18مكتبة المشارق30

مخفض9مؤسسة إبداع للترجمة والنشر )مخفض(

جناح 
كابل بانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

نت

تراث2000جناح المملكة العربية السعودية1



البالزا والهول والبهو

جناح 
المكانبانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

ن للنشر والتوزيع1 بالزا18دار دوِّ

بالزا9دار نهضة مصر للنشر2

بالزا9المجموعة الدولية للنشر والتوزيع3

بالزا9دار الثقافة )الهيئة القبطية اإلنجيلية(4

بالزا18بينجو5

بالزا9شركة مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية6

بالزا9بيت اللغات الدولية للترجمة والنشر7

بالزا9أى سيتى سوفت سنتر8

بالزا9تكنو فن للوسائل التعليمية9

بالزا18عصير الكتب10

بالزا9المؤسسة الدولية للنشر والتوزيع11

بالزا9شركة نيل وفرات . كوم12

بالزا9كتاب للنشر والتوزيع13

بالزا 18شركة فالفى بيير14

جناح 
المكانبانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

البهو18المؤسسة الدولية للوسائل التعليمية1

البهو16آفاق لإلستيراد والتصدير2

البهو16شركة أطفالنا الدولية3

البهو27الشركة العربية للتوريدات المدرسية4

البهو18مؤسسة أبو الخير5

6Ktitab Sawti18البهو

البهو9دار المستقبل للنشر والتوزيع7

البهو9مؤسسة مون8

البهو9يونيتد العالمية9

البهو16البشاير للنشر والتسويق10

البهو16المستقبل لإلنتاج التعليمى11

البهو9شركة أرابيا إنفورم12

البهو18المركز المصرى إيزى توتوريالز13

البهو36دار نسمات لتكنولوجيا المعلومات14

البهو18أومينا ميديا15

البهو32صندوق العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب16

البهو32جناح كتب األطفال بالهيئة المصرية العامة للكتاب17



البالزا والهول والبهو

جناح 
المكانبانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

بالزا 92ستورى تيل1

بالزا 92مؤسسة اللوتس العلمية2

بالزا 92جمعية مزايا لرعاية المكفوفين3

بالزا 92صندوق التنمية الثقافية4

بالزا 92محافظة القاهرة5

بالزا 902الجناح الفرنسى6

جناح 
المكانبانركتابالمساحةاسم دار النشررقم

100كتاب األضواء1

100كتاب المعاصر2

100كتاب األمتحان3
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