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Edition : 27ème

Date : Du 02 au 12 juin 2022
Lieu : Scène OLM Souissi, Bvd Imam Malik, Rabat.
Organisation : Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication
Invité d’honneur : La littérature africaine
Inauguration officielle : Jeudi 02 juin 2022
Ouverture au public : Jeudi 02 juin 2022
Horaires d’ouverture aux exposants : De 9h30 à 20h
Horaires d’ouverture au public : De 10h à 20h

Commissaire du Salon : 
Mme  Latifa Moftaqir – Directrice du Livre, des  Bibliothèques, et des 
Archives 

Organisateurs :
Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
Département de la Culture

+212 (0)5 37 27 40 32/44
+212 (0)5 37 27 40 31/43
www.siel.ma
siel27@minculture.gov.ma

Informations 
Pratiquesi  معلومات

عامة i
الدورة : 27 
التاريخ : من 02 إلى 12 يونيو 2022 

  المكان :  فضاء  OLM السويسي،شارع اإلمام مالك قبالة فندق سوفيتيل-  
ضيف الشرف : اآلداب اإلفريقية 
االفتتاح الرسمي : الخميس 02  يونيو 2022 
االفتتاح للجمهور : الجمعة 03  يونيو 2022 
أوقات االفتتاح للعارضين : من التاسعة والنصف صباحا إلى الثامنة مساء 
أوقات االفتتاح للجمهور : من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء 

 مندوب المعرض:
 لطيفة مفتقر – مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات

المنظمون :
وزراة الشباب والثفافة والتواصل – قطاع الثقافة

 الهاتف : 32/44 40 27 37 5(0) 212+ 
 الفاكس: 49 49 26 22 5(0) 212+ 
www.siel.ma :الموقع اإللكتروني 

siel27@minculture.gov.ma :البريد اإللكتروني

الرباط
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دار المعتز للنشر والتوزيع / دار المبادرة للنشر 
والتوزيع

المسؤول: جبر ابو فارس
العنوان: الجامعة االردنية، عمان - األردن

eqraa.jo@gmail.com
+962 795030790 
+962 796081427

 التخصص: كتب أكاديمية
مجال النشاط: دار نشر 

دار دجلة ناشرون وموزعون

المسؤول: محمد موسى محمود الوحش
العنــوان: وســط البلــد - ش الملــك حســين - مجمع 

الفحيــص التجــاري ط. االرضي، عمــان - األردن
dardjlah@yahoo.com

+962 64647550
 +962 795265767
 +962 64647550

التخصص: كتب علمية وادبية وتاريخية وعامة
مجال النشاط: دار نشر 

دار غيداء للنشر والتوزيع
المسؤول: غسان محمد حسن حسين

 العنوان: تالع العلي - شارع الملكة رانيا العبد
الله - ص.ب 520946 عمان - األردن

darghidaa@gmail.com 
+962 775330335 
+962 795667143 

التخصص: كتب أكاديمية وثقافية
 مجال النشاط: دار نشر

دار فضاءات للنشر والتوزيع
المسؤول: جهاد أبو حشيش

 العنوان: شارع الملك حسين، مقابل بنك
اإلسكان، عمان - األردن

dar_fadaat@yahoo.com  
+962 777911431
+962 64650885

التخصص: كتب ثقافية وعامة
 مجال النشاط: دار نشر

ألف باء تاء ناشرون

المسؤول:  مؤنس الحطاب
العنوان: الشسيماني، عمان - األردن  

 abcpublishing@hotmail.com
       +962797984602

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

F09 رقم الرواق

خطوط وظالل

المسؤول: هناء البواب
العنوان: جبل الحسين، عمان - األردن

dar5otot@gmail.com
+962 790383669

+962 65686928 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

E03 رقم الرواق

C43 رقم الرواق

D46 رقم الرواق

C50 رقم الرواق

D10 رقم الرواق

األردن
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الريادة للنشر والطباعة
المنعــم عبــد  أحمــد   المســؤول: 

حمــد أ
العربيــة االمــارات   / دبــى   العنــوان: 

لمتحــدة ا
alreeyada.publish@yahoo.com

 +971589375725
 +971567962863

التخصص: علوم
 مجال النشاط: دار نشر

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع
المسؤول: مهند حلوه

 العنوان: وسط البلد - شارع الملك
 حسين،عمان،- األردن

dar_konoz@yahoo.com
+962 64655877

 +962 799856161
+962 64655875

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
 مجال النشاط: طباعة ونشر وتوزيع

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع
المسؤول: بالل فندي عبيدات

 العنوان: شارع شفيق إرشيدات ص.ب:
 (3469)  -  الرمز البريدي: (21110) اربد- األردن

almalktob@hotmail.com 
+962 27272272

+962 795264363
التخصص: كتب أكاديمية وثقافية

 مجال النشاط: دار نشر

ركاز للنشر والتوزيع
المسؤول: محمد صبحي اسماعيل

العنوان: إربد - األردن
rikazpublisher@gmail.com 

 +962797984602
التخصص: ثقافي عام
 مجال النشاط: دار نشر

مركز الكتاب األكاديمي
 المسؤول: محمد صافي

الملــك ش   - البلــد  وســط   العنــوان: 
 حســين - مجمــع الفحيــص التجــاري ط.

األردن  - عمــان  االرضــي، 
abc.safi@gmail.com  

+962 64619511
+962 799048009

+962 64619511 
التخصص: كتب أكاديمية وجامعية

 مجال النشاط: دار نشر

D57 رقم الرواق

D25 رقم الرواق

E01 رقم الرواق

F25 رقم الرواق

C45 رقم الرواق

اإلمارات العربية المتحدة
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مجلس الحكماء المسلمين
 المسؤول: مالك جهاد

 العنوان:أبوظبي- اإلمارات العربية المتحدة
malik@alhokma.com 

+971505258448
التخصص: كتب دينية

 مجال النشاط: جمعية

E20 رقم الرواق

مركز أبو ظبي للغة العربية
العنوان: نيشن تاورز - مبنى المكاتب

ــو ظبــي- اإلمــارات العربيــة ــق 12، أب  الطاب
ــدة المتح

ALC@dctabudhabi.ae
026576296 / 026576295

 مجال النشاط: إدارة عمومية

D18 رقم الرواق

معهد الشارقة للتراث
المسؤول: يحيى لطف العبالي

 العنوان: شارع ابن بطوطة، الرباط - المغرب
lakrade@live.fr

+212 650563494
+212 680757195 

+212 522502492
 التخصص: تراث

 مجال النشاط: إدارة عمومية

C26 رقم الرواق

منشورات الجمل
المسؤول: خالد المعالي

 مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة، 
الشارقة  -  اإلمارات العربية المتحدة

alkamel.verlag@gmail.com
 +9611353304

التخصص: أدب
 مجال النشاط: دار نشر

D08 رقم الرواق

هيئة الشارقة للكتاب
المسؤول: أحمد العامري

 العنوان: ص ب: 73111، الشارقة - اإلمارات
العربية المتحدة
+97180026657

+97165140111
 مجال النشاط: النشر والتوزيع

C01 رقم الرواق

ملهمون للنشر والتوزيع
المسؤول:محمد قنديل

ــارات ــي- اإلم ــل، دب ــة واص ــوان: واح  العن
ــدة ــة المتح  العربي

darmolhimon@gmail.com
+971 43460891

+971 507499555
 التخصص: معارف وثقافة عامة

 مجال النشاط: دار نشر

E11 رقم الرواق

D21
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شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع
المسؤول: عماد أبو زور

 العنوان: حولي - ش بيروت - برج الصفاة،
 الكويت

info@ebdaafekry.com
+965 22675321
+965 97209021
+965 22675284

 التخصص: ثقافة ومعارف عامة، تنمية  
بشرية، تطوير ذاتي

 مجال النشاط: دار نشر

C41 رقم الرواق
EDIT Consulting
Responsable : Mohamed Said Bouri
 Adresse : 22, Rue Ain Sidi Ali, Bourgogne,
  Casablanca / Maroc
editconsulting1@yahoo.fr
+212522296019 
+212522299044 
 Spécialité : livres universitaires, livrs
scolaires
Activités : Diffuseur, libraire

F28 رقم الرواق

BOOKLINE SARL
Responsable : Rachid CHAFAI EL 
ALAOUI 
Adresse :  13, Rue azzalaka, Hay 
Essaada Sidi Yahia al Gharb
info@booklinemaroc.com
+212537301971
+212670305998
Spécialité : Livres en anglais
Activités :  Distributeur

E24 رقم الرواق

المغرب

POLICY CENTER FOR THE NEW SOUTH
Responsable : Zineb El Korchi
Adresse: Imm. C, rue Al Bortokal, Hay Riad, Rabat 
/ Maroc  
z.elkorchi@policycenter.ma
 +212 537 713154
+212 537 540436
Activités : Editeur

مركز نهوض للدراسات والنشر
 المسؤول: أحمد حمدي عبد الباقي

إبراهيم
العنوان: السالمية ، الكويت

coordinator@nohoudh-center.com
+96550716371

التخصص: البحث العلمي والفكري
مجال النشاط: ناشر

D60 رقم الرواق

دار سعاد الصباح للنشر
المسؤول: علي المسعودي

 العنوان: المنطقة الحرة, شارع فندق
موفنبيك - الكويت

 souadalsabah@yahoo.com
 +96522247521

+96555111881
 +96522247529

التخصص: ثقافي عام
 مجال النشاط: دار نشر

E07 رقم الرواق

الكويت

C54 رقم الرواق
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يوماد 
المسؤول: نادية  السالمي

 العنــوان : 4، زنقــة ملويــة، شــقة 7، أكــدال،
الربــاط

yomadeditions@gmail.com 
الهاتف:  212537686430+
المحمول 212661193536+

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر

C30 رقم الرواق

C35 رقم الرواق  La Croisée des Chemins ملتقى الطرق
المسؤول: عبد القادر الرتناني

 العنوان : 16، زنقة موفق الدين، عمارة أ، إقامة
 دبيبغ، حي المستشفيات، الدار البيضاء /

المغرب
directionlcdc@gmail.com

 +212522863443
 +212663443800
 +212522863443

التخصص: كتب جميلة، روايات
مجال النشاط: دار نشر / موزع

GROUPE LIBRAIRIE DES ECOLES
Responsable : Hamouda BOURHALEB

 Adresse : 12,avenue Hassan II, Casablanca
 latifa.bouhmadi@librairiedesecoles.ma
+212664965799 
+212522201003
Spécialité : Culture et connaissances générales
Activités :Éditeur, distributeur, libraire

 Procurations : CEA, MM’PUBLICATION, Nathan-Rouge
et Or-Retz-Syros, Interforum, Magnard

F18 رقم الرواق

Cdpl-DSM-Préface
Responsable : Othman AKDIM

 Adresse : 19, Av. du docteur Mohamed Sejjilmassi,
Casablanca / Maroc
info@preface.ma
+212522408202
+212661166211 
+212522408206
Spécialité : Culture et connaissances générales
Activités : Editeur

C33 رقم الرواق



1617

  كنوز للنشر والتوزيع /  كلمة للنشر والتوزيع
المسؤول: محمد صالح المعالج

 العنــوان : 60 شــارع مــوالي إدريــس1 إقامــة كامليا
س 1 الدارالبيضــاء / المغرب

rihabhoues@kounouz-edition.com
الهاتف: 212522834442+

المحمول: 212661616803+
الفاكس: 212522277175+

التخصص: كتابا لطفل
مجال النشاط: دار نشر

F17 رقم الرواق

  SOMAGRAMصوماكرام  
المسؤول: عبد اللطيف ويسلومن

ــور ــج، الصخ ــد بالفري ــة أحم ــوان : 121، زنق  العن
الســوداء، 20300، الدارالبيضــاء / المغــرب

m.e.somagram@gmail.com
الهاتف:  212522241370+ 

المحمول: 212679797511+
الفاكس: 212522245536+

التخصص: ثقافة عامة
مجال النشاط: دار نشر، مطبعة

E15 رقم الرواق

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
المسؤول: حليمة الفارسي

العنوان :الدارالبيضاء سيدي البرنوصي عمارة 6 
رقم 22 مدينتي GH11 / الدارالبيضاء / المغرب

dr.a.najeeb@gmail.com
+212522765808

+212667893030 
+212522765808

التخصص: فقه مالكي / تراث مغربي / تراث 
موريتاني

مجال النشاط: دار نشر

D67 رقم الرواق

الرباط نيت
المسؤول: ميمون وسرني

 العنوان : شارع الحسن الثاني، محج المنار رقم
6/3، 10000، الرباط / المغرب

imprimerierabatnet@gmail.com 
+212537204632

التخصص: أدب، ثقافة عامة
مجال النشاط: دارنشر / مطبعة

F27 رقم الرواق

شمس للنشر والتوزيع
المسؤول: نصار أمين محمود

العنوان : 12ش صبرى بوجمعة- الطابق 1 – رقم 
6 – / الدارالبيضاء / المغرب

shamsbook78@gmail.com
الهاتف: 212606310000+

المحمول: 212606310000+
الفاكس: 212522862000+

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر

F37 رقم الرواق
منشورات مرسم 

المسؤول: محمد رشيد الشرايبي
ــدال، ــدة، أك ــم المتح ــارع األم ــوان: 15، ش  العن

ــرب ــاط / المغ الرب
marsamquadrichromie@yahoo.fr

الهاتف:  537674028 212+
 المحمول:  212661094043+

الكتــب الطفــل،  كتــاب  أدب،   التخصــص: 
لجميلــة ا

مجال النشاط: دار نشر

C31 رقم الرواق
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منشورات البشير بنعطية
المسؤول: البشير بنعطية

 العنوان: 26 زنقة بوغافر النرجس أ - فاس-
المغرب

benatiabachir@gmail.com 
+212668147439 

 التوكيالت: دار الفيحاء، دار المقتبس، دار
النوادر

التخصص: ثقافي عام 
مجال النشاط: دار نشر

D65 رقم الرواق

 القرويين للنشر والتوزيع
المسؤول: عمر بنقاسم ومحمد بنعود

 العنوان : 103، المغرب العربي ب 2 القنيطرة
/ المغرب

alkarraouine15editions@gmail.com
الفاكس: 212537322600+

التخصص: كتاب الطفل/ كتب ثقافية للكبار
مجال النشاط: دار نشر

F13 مركز التراث الثقافي المغربيرقم الرواق
المسؤول: عبد الهادي العثماري

 العنوان : 52 شارع القسطالني االحباس
الدارالبيضاء / المغرب

markaztourat@hotmail.fr
الهاتف: 212522442931+

المحمول: 2120661641509+
الفاكس: 212522442935+

التخصص: التراث الثقافي المغربي
 مجال النشاط: دار نشر

D30 رقم الرواق

منشورات عكاظ
المسؤول: الهادي األصمر

 العنوان : 4،شارع الحسن التاني، الحي
الصناعي،فيتا، الرباط / المغرب

OKAD@menara.ma
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر

E34 رقم الرواق
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E35 مكتبة دار السالم، الرباطرقم الرواق
المسؤول: علي نايت الدوش

 العنوان : رقم 6 زنقة السيام ديور الجامع، الرباط
/ المغرب

edition.darassalam@gmail.com
  +212537706533
  +212661106551

التخصص: أدب
مجال النشاط: دار نشر

C52 رقم الرواق
Bouquiniste Chella
Responsable : El ghouari Abdallah
Adresse: 34, Avenue Chellah, Rabat / 
Maroc
bouquinchella@gmail.com
+212606422625 /+212670305998
Spécialité: Livres anciens et modernes
Activités: Bouquiniste

D55 مكتبة رشاد سطاترقم الرواق
المسؤول: منير لمريني

 العنوان : ساحة محمد الخامس، قايد علي،
إقامة عمر المختار، سطات / المغرب

lamrinimohcine@gmail.com
 +212661166930

  +212661166930
  +212523722559

التخصص: قانون
مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع

Langages du sud
Responsable : Patricia Defever
17, rue Saria Ibnou Zounaim, 1er étage, appartement 
12, quartier Palmier – Casablanca / Maroc  
contact@langagesdusud.com 
 +212 522252915
Spécialité : Jeunesse, Beaux livres
Activités : Editeur

F91 رقم الرواق

Librairie Livre Service Français SARL
Responsable : Mohamed Faouzi Slaoui
Adresse : Avenue Allal Ben Abdellah, Rabat / Maroc  
zharraj@gmail.com
 +212 5724495 / +212 661297708
 +212 537701963
Spécialité : Culture et connaissances générales
Activités : Distributeur

F29 رقم الرواق
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  دار نشر المعرفة
المسؤول: سمير الزهيري

10،شارع الفضيلة الحي الصناعي –  
حي يعقوب المنصور - الرباط - المغرب

darnachrelmaarifa@gmail.com
+212661373175

+212537790343
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر

E14 رقم الرواق

أفريقيا الشرق
المسؤول: كميل حب الله

 العنوان : 159مكرر شارع يعقوب
المنصورالدارالبيضاء - المغرب

africorient@yahoo.fr
+212 522259504 

+212 661257177
+212 522252920

التخصص: كتب أكاديمية
مجال النشاط: دارنشر / مطبعة

C38 رقم الرواق

Edisoft / إيديسوفت
Responsable : Abdessamad QUORAICHI EL IDRISSI
26, Bd victor Hugo / Casablanca / Maroc  
hattam@edisoft.ma
+212522449108
+212661900403
+212522444643
Spécialité : Livre jeunesse / Livre éducatif / Posters
Activités:  Editeur 

E26 رقم الرواق

SUCCESS CONTENT MOROCCO
Responsable : Mariam EL HARRIF

 Adresse : 1, Rue Ahmed Chaouki, 1er étage, Quartier
Palmier - Casablanca - Maroc
mariam@successcontent.ma
+212522237029
+212667124415 
+212522986961
Spécialité : Livres en anglais
 Activités : libraire

Light House Publishing
Responsable : Zhan Likun
Adresse : 50, Avenue Moulay Smail, Hassan- 
Rabat - Maroc
lighthouse.publishing001@gmail.com
+212 537706518
+212 537706518
Spécialité : Culture et connaissances générales
Activités : Editeur

F45 رقم الرواق
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الشبكة العربية لألبحاث والنشر
المسؤول: عبد الصمد العمراني

 العنوان :  28 زنقة روما تقاطع شارع موالي
ادريس االول , الدارالبيضاء / المغرب

arab.network.ma@gmail.com
+212 522806887
+212 664739048
+212 522806887

التخصص: العلوم االنسانية والسياسية
مجال النشاط: دار نشر

D62 رقم الرواق

المركز الثقافي العربي
المسؤول: هيثم فاضل

العنوان :42 الشارع الملكي حي األحباس الدارالبيضاء 
/ المغرب

markaz.casa@gmail.com
+212522303339
+212661213205
+212522305726

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر

التوكيالت:  مكتبة جرير، دار هاشيت أنطوان، 
المستقبل الرقمي، األهلية للنشر والتوزيع، دار 

األداب، دار المدى، دار الساقي

D15 رقم الرواق

Livre moi
Responsable : Matthieu MALAN
 Adresse : 6, Rue Kawakibi, Casablanca 20000
mmalan@livremoi.ma
+212522207274
+212660617842  
Spécialité : Culture et connaissances générales
 Activités : Libraire

F21 رقم الرواق

Sochepress
Responsable : Mounaim BOUZIANE
Adresse : Bd Aboubakr el Kadiri sidi MAAROUF 
20280, Casablanca / Maroc 
fabouchikhi@sochepress.ma
+212661130237
+212661130237
+212 522584647
Spécialité : Livres scolaires /  Culture et connais-
sances générales
Activités : Editeur, Distributeur  
Procurations: EYROLLES GEODIF, MADRIGALL, Librai-
rie Stephan, Média Diffusion, Groupe AUZOU Librai-
rie Orientale,  Dar al Majani, EDITIS INTERFORUM, 
Éditions L’Harmattan, Editions Nouveaux Horizons, 
ACTES SUD, Éditions Maison des Langues

C27 رقم الرواق
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دار الحديث الكتانية
المسؤول: خالد البداوي

العنوان :شارع لبنان إقامة يامنة 1 طنجة / المغرب
dar.alkatani@gmail.com

+212656993147
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر

D39 رقم الرواق

دار السلمي الحديثة
المسؤول: وداد السلمي

 العنوان :رقم 86 شارع فيكتور هيجو األحباس
الدارالبيضاء / المغرب

darsoulami@gmail.com
 +212522441550
+212 661421276
 +212522304371

 التخصص: مصاحف / دين / ثقافة ومعارف
عامة / لغة / كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع
دار السلمي الحديثة

 التوكيالت: دار المعرفة، مؤسسة الكتب الثقافية،
دار ابن كثير، دار الحافظ الذهبي، إمارسي

F16 رقم الرواق

(DAFMED Sarl)  دار التوحيدي
المسؤول: أحم دمرادي

العنوان :118 زنقة نابولي - المحيط - الرباط / 
المغرب

darattaouhidi@yahoo.fr
+212537709760 
+212666894583 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط : دار نشر

D17 رقم الرواق

دار الثقافة للنشر والتوزيع
المسؤول: هشام القادري الحساني

العنوان : 32/34شارع فكتور هيجو / الدارالبيضاء 
/ المغرب

darattaqafa@gmail.com
+212522302375 
+212661142227 
+212522306511 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتب مدرسية 
/ كتب دينية / معاجم / كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر /موزع

E25 رقم الرواق

المركز الثقافي للكتاب
المسؤول: بسام كردي

العنوان :6 شارع تيغر ، الدار البيضاء/المغرب
markazkitab@gmail.com

+212522810406 
+212667039170 
+212522810407 

التخصص: أدب
مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع

C37 رقم الرواق
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دار سال للكتاب - شمم
المسؤول: سعد العروصي

 العنوان : 12شارع محمد الخامس - تابريكت - سال
11000 , سال / المغرب

darsalalilkitab@yahoo.fr
  +212537855299
  +212665919381
  +212537853223

 التخصص: المصحف المحمدي / كتبت عليمية
/ كتاب الطفل- تنمية بشرية / تراث إسالمي

مجال النشاط: دار نشر

D33 رقم الرواق

دار القلم العربي
المسؤول: علية العواودة

 العنوان : 190 بلوك ج المغرب العربي، القنيطرة
/ المغرب

editionqalam@gmail.com 
  +212666884396

+212530100150
التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر

D69 شركة علي الدينرقم الرواق
المسؤول: محمد علي الدين

العنوان : حي موالي عبد الله، عين الشق، الدار 
البيضاء / المغرب

alieddine.co@gmail.com
+212614997459 

 التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر

F11 رقم الرواق

دار أبي رقراق للنشر 
المسؤول: هشام علمي والي

العنوان: 10، شارع العلويين رقم 3 حسان - الرباط 
editionsbouregreg2015@gmail.com

+212537207583
+212661301069 

+ 212537207589 
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: ناشر

C32 رواق رقم
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منشورات الحلبي
المسؤول: إلهام بلمليح

العنوان :زنقة 19 ،رقم 13- الحبوس، الدار البيضاء.
edit.alhalabi@gmail.com

+212537588188
+212677499244
+212537588188

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر

F14 رقم الرواق 

دار زهدي للنشر والتوزيع
المسؤول: وائل عبد الفتاح زهدي عيسى

العنوان : حي الوردة- كيش االوداية -تمارة / 
المغرب

 waelissa1976@yahoo.com
الهاتف: 212677499244+

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر / موزع 

D61 رقم الرواق

دار الرشاد الحديثة
المسؤول: أحمد فياللي أنصاري

98 شارع فيكتور هيجو،  الدار البيضاء / المغرب 
soumaya_noub@gmail.com

+212 522274817
+212522274817
+212522277924

التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

D47 رقم الرواق

مكتبة دار االمان للطباعة والنشر والتوزيع
المسؤول: احمد السايغ

العنوان : 4 زنقة المامونية الرباط / المغرب
libdarelamane@yahoo.fr

 +212537723276
 +21661202856

+212537200055
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر

D14 رقم الرواق

مكتبة السالم الجديدة
المسؤول: جمال تويمي بنجلون

 العنوان : 3134 ساحة موالي يوسف االحباس /
الدارالبيضاء / المغرب

lib.essalam@gmail.com
 +212522304016
 +212661141864

 +212522441047
 التخصص: كتب مدرسية / كتب موازية/

كتب تربوية/ ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر

دار اآلفاق المغربية
المسؤول: محمد الماعي

 العنوان: الدار البيضاء / المغرب
daralafak@gmail.com

+212661344134  
+212520149020  

التخصص: كتب قانونية
مجال النشاط: ناشر

E30 رقم الرواق

F32 رقم الرواق
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وزارة الشباب والثقافة والتواصل
 العنوان: مديرية الكتاب والخزانات

 والمحفوظات، 17 ،شارع مشليفن, أكدال
الرباط / المغرب

 +212537274032
 +212537274031

التخصص: الكتاب،الفن والتراث
مجال النشاط: الوزارات

A14 رقم الرواق

A08 رقم الرواق

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المسؤول: حميد شعيبي

العنوان :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المشور السعيد الرباط / المغرب

dev.etudeislamiq@gmail.com
+212537763210

+212661043784 
+212537763210 

التخصص: علوم إسالمية
مجال النشاط: الوزارات

A12 رقم الرواق
الوزارات

مؤسسة اإلدريسي الفكرية للدراسات واألبحاث
المسؤول: هند المقرئ اإلدريسي

العنوان :شارع غاندي 26،إقامة البستان زنقة 
ابن كثيرالطابق الخامس الرقم 14 الدارالبيضاء / 

المغرب
idforidrissi@gmail.com

+212522982173 
+212625958007 

التخصص: كتب
مجال النشاط: دار نشر

D63 رقم الرواق

منشورات باب الحكمة
المسؤول: محمد المحبوب وأحمد البقالي

العنوان : 8شارع التحرير زنقة مبروكة تطوان / 
المغرب

baytalhikma@outlook.sa
+212539701582 

+212668344659 
+212539701582 

التخصص: كتاب الطفل / علوم إنسانية
مجال النشاط: دار نشر

D48 رقم الرواق

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالعالقات مع البرلمان

  العنوان :الحي اإلداري الجديد، أكدال - الرباط
/ المغرب

contact@mcrpsc.gov.ma
مجال النشاط: الوزارات

A17 رقم الرواق

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير

المسؤول: عبد الحميد المودن
 العنوان: ملتقى شارع الحسن بن شقرون وشارع

أحمدالشرقاوي – أكدال, الرباط / المغرب
marsi-mimoun@hotmail.com

+212537771557
 التخصص: تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة

وجيش التحرير
مجال النشاط: الوزارات
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المجلس األعلى للسلطة القضائية
 العنوان: شارع النخيل، حي الرياض، الرباط /

المغرب
serviceequipement.cspj@gmail.com

+212537715100 
+212537715100

مجال النشاط: إدارة عمومية

B09 رقم الرواق

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
المسؤول : أحمد رضا الشامي

 العنوان: 1، تقاطع زنقة المشمش وزنقة
 الدلبوت، قطاع 10، مجموعة 5، حي الرياض.

10100 / الرباط /المغرب
r.jedidi@ces.ma

+212 538010300
 +212 663657726 
 +212538010300 

مجال النشاط: المراكز والمؤسسات

A11 رقم الرواق

الرابطة المحمدية للعلماء
المسؤول: أحمد عبادي

 الرابطة المحمدية للعلماء شارع لعلو لوداية ،
 الرباط / المغرب

manchoratarrabita@gmail.com 
 +212537701585 /+212537705748

  +212537705749
التخصص: علوم إسالمية

 مجال النشاط: إدارة عمومية

A09 رقم الرواق

البرلمان
المسؤول:رشيد الطالبي العلمي

العنوان: شارع محمد الخامس، الرباط / المغرب
parlement@parlement.ma

+212537679690
التخصص: السياسة العمومية

مجال النشاط: إدارة عمومية

A07 رقم الرواق

المؤسسات العمومية

وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة
المسؤول: يوسف سيمو

العنوان :47 ،شارع ابن سينا، أكدال- الرباط/ 
المغرب

sadkirima2@gmail.com
 +212537684060 

+212537673210 
مجال النشاط: الوزارات

B06 رقم الرواق
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مجلس الجالية المغربية بالخارج
محج الرياض 10 عمارة M ص.ب 21481 حي 

الرياض الرباط  / المغرب 
 najia.akbani@ccme.org.ma

مجال النشاط : إدارة عمومية

B03 رقم الرواق

رئاسة النيابة العامة
العنوان: شارع االرز محج الرياض الرباط 21576 / 

المغرب
chamseddine73@yahoo.fr

+212661235024 
+212537575604

مجال النشاط: إدارة عمومية

B15 رقم الرواق

الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري
تقاطع شارع بن بركة وشارع النخيل، حي الرياض 

- الرباط / المغرب
 info@haca.ma

التخصص: السياسة العمومية في مجال 
االتصال السمعي البصري

مجال النشاط: إدارة عمومية

B07 رقم الرواق

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
المسؤول:  محمد الفران

العنوان: شارع إبن خلدون،أكدال  الرباط / 
المغرب

 bnrm@bnrm.ma
التخصص: مكتبة وطنية

مجال النشاط: المراكز والمؤسسات

B16 رقم الرواق

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
المسؤولة: أمنة بوعياش

العنوان: رقم22 شارع الرياض حي الرياض صب  
21527  الرباط / المغرب 

 hanan.melha@cndh.org.ma
+212537540000
+212537540001 

مجال النشاط: إدارة عمومية

B19 رقم الرواق

المجلس األعلى للحسابات
العنوان:  قطاع 10، زنقة التوت، حي الرياض – 

الرباط/ المغرب
contactjf@coursdescomptes.ma

  +212537576757 /  +212537576700
  +212537713119 

مجال النشاط: إدارة عمومية

B08 رقم الرواق
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الجامعات والمراكز 
والمعاهد

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات 
المسؤول: عمر الفاسي فهري

acascitech@mnara.ma
التخصص: العلوم والتقنيات

مجال النشاط: المراكز والمعاهد

B05 رقم الرواق

المعهد الملكي للثقافة األمازيغية
المسؤول: أحمد بوكوس

 العنوان: شارع عالل الفاسي، مدينة العرفان
حي الرياض ص ب 2055 الرباط/ المغرب

primabera2018@gmail.com 
 +212537278440
+212662578994
+212537680530

التخصص: الثقافة األمازيغية
مجال النشاط: المراكز والمعاهد

B05 رقم الرواق

+
+

مؤسسة وسيط المملكة
العنوان : سكتور 15 جزيرة Q2 شارع الزيتون حي 

الرياض،ص.ب 21 / الرباط / المغرب
 houdaaitzidane@gmail.com

212661639137
212537564286

مجال النشاط: المراكز و المؤسسات

B18 رقم الرواق

مديرية المطبعة الرسمية
المسؤول: محمد السوسي

العنوان: المطبعة الرسمية الرباط - شالة / الرباط 
/ المغرب

 asbai@sgg.gov.ma
التخصص: قانون

مجال النشاط: المراكز و المؤسسات

B04 رقم الرواق
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مكتب تنسيق التعريب 
العنوان: مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 82 زنقة 

واد زيز، أكدال – الرباط / المغرب
bca@arabization.org.ma    :البريد اإلكتروني

الهاتف: 212537772422+ 
الفاكس: 21237772426+

مجال النشاط: المراكز و المؤسسات

C09 رقم الرواق

المعهد الوطني للفنون الجميلة
المسؤول: المهدي الزواق

العنوان: شارع محمد الخامس، الحي المدرسي. 
ص.ب: 89 تطوان / المغرب

inba1945@yahoo.fr
الهاتف: 212539961545+

الفاكس: 212539964292+
التخصص: الفنون الجميلة

مجال النشاط: المراكز والمعاهد

C12 رقم الرواق

المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
المسؤول:  محمد توفيق ملين

العنوان: شارع الزيتون، ص. 10100، الرباط / المغرب
www.ires.ma

+212537718383
مجال النشاط: المراكز والمؤسسات

A13 رواق رقم

جامعة عبد المالك السعدي / تطوان
المسؤول: بوشتى المومني

العنوان: ص.ب. 210، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – 
تطوان / المغرب

 m.fakri@uae.ac.ma
+212670660382 

التخصص: علوم إنسانية
مجال النشاط: الجامعات والكليات

D10 رواق رقم

جامعة موالي إسماعيل / مكناس
الرئاسة، مرجان 2، صندوق البريد: 298 / مكناس 

/ المغرب 
 a.zaid@umi.ac.ma

+212535467305 
مجال النشاط: الجامعات والكليات 

B12رقم الرواق
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مؤسسة الملك عبد العزيز أل سعود
المسؤول: أحمد التوفيق

 العنوان : زنقة المرجان – عين الذئاب – الدار
البيضاء 20050 / المغرب

ouahiba@fondation.org.ma 
 +212522391027
 +212 660737714
 +212522391031

مجال النشاط: المراكز و المؤسسات

C10 رقم الرواق
جامعة محمد الخامس / الرباط 

المسؤول: محمد الغاشي
 العنوان: شارع األمم المتحدة، ص.ب،8007

 أكدال / الرباط / المغرب
sielum5rabat@gmail.com  

presidence@um5.ac.ma 
 +212537272755
 +212661729027
 +212537671401

 التخصص: لغات / آداب / علوم إنسانية /
علوم بحثة

 مجال النشاط: الجامعات والكليات

B14 رقم الرواق

المركز الثقافي  محمد السادس لحوار الحضارات 
بالشيلي

 Centre Mohammed VI pour le dialogue des
civilisations, Coquimbo, Chili

التخصص: حوار الحضارات
مجال النشاط: المراكز و المؤسسات

D21 رقم الرواق جامعة الحسن الثاني / الدار البيضاء
زنقة طارق بن زياد، الدار البيضاء / المغرب ،19

S.com@univh2c.ma 
 التخصص: لغات / آداب / علوم إنسانية /علوم

بحثة
 مجال النشاط: الجامعات والكليات

B01 رقم الرواق
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بيت الشعر بالمغرب
المسؤول: مراد القادري

 المديرية الجهوية لوزارة الثقافة واالتصال،
 زنقة الناظور - / الدار البيضاء / المغرب

contact@albayt.ma
 +212522830399  

التخصص: شعر
 مجال النشاط: جمعية

اتحاد كتاب المغرب
المسؤول: عبد الرحيم العالم

زنقة سوسة - الرباط / المغرب 5
 +212537706091

النشاط: جمعية

D19 رواق رقم

D22 رواق رقم

الرابطة المحمدية للعلماء
المسؤول: أحمد العبادي

الرابطة المحمدية للعلماء شارع لعلو لوداية ، الرباط 
/ المغرب 

 manchoratarrabita@gmail.com
+212537705748/ +212537701585 

+212537705749 
التخصص: علوم إسالمية

مجال النشاط: جمعية 

A09 رواق رقم

الجمعيات
وكالة بيت مال القدس الشريف

13 تجزئة رقم 2, شارع التين , حي الرياض - الرباط 
/ المغرب 

contact@bmaq.org
+212537565903 
 +212537565905 

مجال النشاط: منظمة 

A19 رقم الرواق

المنظمات 

 منظمة العفو الدولية
المسؤول: صالح عبد اللوي

 زنقة ورغة رقم 5 أكدال الرباط / الرباط / 20
 المغرب

info@amnesty.ma
+212537686648
 +212667182952
+212537681048

التخصص: حقوق اإلنسان
مجال النشاط: منظمة

منظمة العالم اإلسالمي للتربية و العلوم و الثقافة 
منظمة العفو الدولية (اإليسيسكو)

المسؤول: معالي الدكتور سالم محمد المالك
العنوان: شارع الجيش الملكي – حي الرياض، 
ص.ب. 2275 – ر.ب. 10104 – الرباط / المغرب

contact@icesco.org
الهاتف: 212537566052+

التخصص: التربية - العلوم والتكنولوجيا
مجال النشاط: منظمة

A18 رواق رقم

C08 رواق رقم
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الجمعية المغربية للبحث التاريخي
المسؤول: عثمان المنصوري

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 3 شارع ابن
 بطوطة / الرباط / المغرب

amrh.association@gmail.com 
التخصص: البحث التارخيي

C04 رقم الرواق

جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة
المسؤول: عبد الكريم بناني

 العنوان: زنقة المدني بن حسني، السويسي،
الرباط / المغرب

 +212537756409
مجال النشاط: جمعية

C03 رقم الرواق

مؤسسة عالل الفاسي
المسؤول: المختار باقة

مؤسسة عالل الفاسي، شارع محد السادس، 
كلم 6.500 السويسي الرباط / المغرب 
fondationallalelfassi@gmail.com

+212537750845 
+212666082532 
+212537750845 

التخصص: مؤسسة ثقافية
مجال النشاط: جمعية

D23 رقم الرواق

جمعية حركة التوحيد واإلصالح
المسؤول: عبد الرحيم شيخي

22 زنقة كلكوتا حي المحيط الرباط / المغرب 
 muradmin@gmail.com

  +212537737885
   +212661419234
  +212537262642
التخصص: جمعية

مجال النشاط: جمعية 

D23 رقم الرواق

فيدرالية رابطة حقوق النساء
العنوان: 27، زنقة البنفسج، مرس السلطان، الدار 

البيضاء / المغرب
flddf@yahoo.fr

+  212  522 297869
+  212  522 203746

مجال النشاط : جمعية

C06 رقم الرواق
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دار الحضارة للنشر والتوزيع
المسؤول: حسن محمد بامعيبد 

العنوان: الرياض / السعودية
info@daralhadarah.net
الهاتف: 966112416139+

التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

مكتبة الرشد
المسؤول: خليل حسين طاهر

العنوان:  الرياض / السعودية 
 gmail.com@ahmedsam987654

الهاتف: 966500023401 +
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر 

D68رقم الرواق

D66 رقم الرواق

 الملحقية الثقافية السعودية لدى المملكة
المغربية

المسؤول: ناصر بن طامي البقمي
 شارع المهدي بن بركة السويسي، حي ،3

 الرياض ، الرباط / المغرب
saudiculturalmorocco@gmail.com 

+212537632731   
 +212537632732

التخصص: بعثة دبلوماسية
 مجال النشاط: مؤسسة عمومية

C20 رقم الرواق

المملكة العربية السعودية

السودان

اتحاد الناشرين السودانيين
 kooshpp2020@gmail.com

+249183790657 

C14 رقم الرواق

مكتبة المتنبي
العنوان: السعودية - الدمام - حي البادية

 MB.BOOK.SA@GMAIL.COM
+966138413000 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

F20 رقم الرواق

مكتبة فارس العلمية للتجارة
العنوان: الصفا امانة منطقة الرياض / السعودية

 maktabtfairs@gmail.com
+966530184027 

التخصص: إسالميات
مجال النشاط: دار نشر 

D34 رقم الرواق

دار المناهج
المسؤول: عمر القراي

العنوان: بورتسودان – السوق الكبير – عمارة 
فندق زهران / السودان

+249311833258 
+249311831448 

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

F43 رقم الرواق
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وزارة الثقافة والرياضة والشباب
المسؤول:  محمد البلوشي

ص.ب. 668، ر.ب 113،  الخوير، مسقط / سلطنة 
عمان 

 info@mhc.gov.om
+96824641554 

التخصص:   جهة حكومية
مجال النشاط: إدارة عمومية 

C25 رقم الرواق مجّمع األطرش للكتاب المختص
المسؤول: د سالم األطرش

  شارع لندرة الباساج 1001 /  تونس  
latrachsalem@gmail.com 

 +21698510833
 +21698510833
 +21671330490 

التخصص: قانون /  أدب
 مجال النشاط: دار نشر / مكتبة بيع

C46 رقم الرواق

وزارة الشؤون الثقافية
العنوان: نهج 2 مارس 1934 القصبة, 1002 تونس

contact.culture@mac.gov.tn 
+21671563006 
+21671563816 

التخصص: ثقافة 
مجال النشاط: إدارة عمومية

C07 رقم الرواق

سلطنة عمانتونس

مكتبة الدراسات العربية للنشر والتوزيع
العنوان: سلطنة عمان - نزوى
ezzatheba48@gmail.com

+96892929559 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

C74 رقم الرواق
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بيت الحكمة
المسؤول: يزن يعقوب

حلبوني  دمشق / سوريا 
 info@darsafahat.com

+963115627060 
+963934169111 

+963115632860 
التخصص: البحث / الفكر / الترجمة

مجال النشاط: دار نشر 

صفحات للدراسات والنشر
المسؤول: يزن يعقوب

حلبوني  دمشق / سوريا 
 info@darsafahat.com

+963115627060 
+963934169111 

+963115632860 
التخصص: البحث / الفكر / الترجمة

مجال النشاط: دار نشر 

F12 رقم الرواق

D42 رقم الرواق

دار الحافظ
المسؤول: هيثم الحافقظ

العنوان: دمشق - شارع المكتبات / سوريا
daralhafezexpo@hotmail.com

الهاتف: 963112241981+
التخصص: كتاب الطفل

 مجال النشاط: دار نشر

F03 رقم الرواق

وزارة الثقافة
العنوان: وزارة الثقافة القطرية، ص.ب.: 205، 

الدوحة / قطر
info@dohabookfair.qa

+97450058817 
التخصص: معارض

Editions Point Delta
المسؤول: كريم حكايم

طريق دمشق، مقابل كلية الطب  USJ. بيروت/ 
لبنان

 K.hokayem@hotmail.com
+9613728048 

التخصص: أدب / قانون
مجال النشاط: دار نشر 

C02 رقم الرواق

وزارة الثقافة الفلسطينية
المسؤول:  نوال حلس

البيرة - حي المقاطعة - بالقرب من عمارة 
القاسم / رام الله / فلسطين 

 bookfairpalestine@yahoo.com
مجال النشاط: إدارة عمومية 

D03 رقم الرواق

لبنان
D44 رقم الرواق

سوريا

فلسطين

قطر
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دار التنوير
المسؤول: حسن ياغي

بئر حسن - سنتر كريستال، الهزيم- بيروت -لبنان 
 darattanweer@gmail.com

+9611843340 
+96113629590 
+96114755905 

التخصص: فلسفة / علم إجتماع / فكر
مجال النشاط: دار نشر 

C53 رقم الرواق

دار الخيال
العنوان: المنارة كاراكاس بناية يعقوبيان الطابق 3، 

بيروت / لبنان
alkhayal@inco.com.lb

+961740110 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

E31 رقم الرواق

المنظمة العربية للترجمة
المسؤول: هيثم الناهي

بيروت-الجديدة-مقابل البلدية-سنتر عزام-طابق 
سادس / لبنان 

 saer.nemer@gmail.com
+9611753031 

+96171390567 
+9611753032 

التخصص: ترجمة
مجال النشاط: دار نشر 

D06 رقم الرواق
أنسيكلوميديا 

Nizar Ollayk   :المسؤول
إدارة المكتبات العامة والتراث / بيروت / لبنان 

 encyclomedia-lb@hotmail.com
+9613773197 
+9613773197 
+9611389955 

التخصص: هندسة / علوم
مجال النشاط: دار نشر  / موزع 

E29 رقم الرواق

الدار العربية للعلوم ناشرون
المسؤول: جهاد شبارو

بناية الريم- شارع المفتي توفيق خالد - عين التينة، 
بيروت / لبنان 

 orders@asp.com.lb
+9611785107 

+96170932338 
+9611786233 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر / مطبعة / موزع 

E36 رقم الرواق

شركة دار الشرق العربي 
العنوان: سليم سالم شارع ميشيل ابو شهال بناية 

الشروق ط1، بيروت / لبنان
 ga.afach@gmail.com

الهاتف: 9611701668
التخصص: كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر 

E36رقم الرواق
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دار الرافدين
المسؤول: محمد هادي

الحمرا شارع المقدسي / بيروت / لبنان 
 daralrafidain@hotmail.com

+9611345683 
+9613445510 
+9611541980 

التخصص: معارف وثقافة عامة
مجال النشاط: دار نشر 

دار الروافد الثقافية
المسؤول: خالد يونس دعيبس

الحمرا، شارع ليون - بناية برج ليون - الطابق 
السادس / بيروت / لبنان 

 rw.culture@yahoo.com
+9611740437 
+9613692828 
+9611740437 

التخصص: فلسفة  / اجتماع ،لسانيات  / ثقافة 
ومعارف عامة / ترجمات

مجال النشاط: دار نشر 

D07 رقم الرواق

E27 رقم الرواق

دار الرقي للطباعة والنشر والتوزيع
المسؤول: أحمد أنيس الشيخ سعد

 برجا / بيروت / لبنان
info@alrouqy.com

 +9617920158
+96170910716
+9617920158

التخصص: كتاب الطفل
 مجال النشاط: دار نشر

F06 رقم الرواق

شركة المؤسسة الحديثة للكتاب
المسؤول: رامي محمد خليفه

مقابل قصر العدل سنتر البولفار / طرابلس / لبنان 
 alhadithabooks@hotmail.com

+96170975408 
+9616424233 

التخصص: قانون / أدب / قواميس / شعر
مجال النشاط: دار نشر 

D70 رقم الرواق

دار الفكر المعاصر
ساقية الجنزير، بيروت / لبنان

r.jbsini@darfikr.net
+961860739

التخصص: إسالميات
مجال النشاط: دار نشر 

C44 رقم الرواق

دار كنز ناشرون
 Kanzpublishers@gmail.com

+9613689159 :
التخصص: تراث

مجال النشاط: دار نشر 

D01 رقم الرواق
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منشورات الحلبي الحقوقية
المسؤول: باسم الحلبي

بيروت االشرفية - مجمع سوديكو سكوير / 
بيروت / لبنان 

 elhalabi@windowslive.com
+9611364561 

+9613640821 
+9611612633 

التخصص: قانون
مجال النشاط: دار نشر 

D56رقم الرواق

منشورات الفارابي
المسؤول: حسن خليل

وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، مبنى 
تلفزيون الجديد، طابق ثاني، بيروت / لبنان 

 sales@dar-alfarabi.com
+9611301461 
+9611307775 

التخصص: علوم / فكر / ثقافة ومعارف عامة / 
أدب

مجال النشاط: دار نشر 

E12 رقم الرواق

منتدى المعارف
المسؤول: ربيع كسروان

رأس بيروت - المنارة - شارع نجيب العرداتي - 
بناية طبارة - طابق الرابع / بيروت / لبنان 

 info@almaarefforum.com.lb
+9611749140 

+9613586063 
+9611749141 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

D40 رقم الرواق

مركز دراسات الوحدة العربية
المسؤول: لونا أبو سويرح

شارع البصرة الحمرا / بيروت / لبنان 
 info@caus.org.lb

+9611750084 
+9611750085 
+9611750087 

التخصص: سياسة / اقتصاد / اجتماع  / فلسفة   
/ تاريخ / علوم تربية / فكر قومي / قضية 

فلسطينية
مجال النشاط: دار نشر 

E02 رقم الرواق

شركة دار المعارف ناشرون
العنوان: كورنيش المزرعة - بناية اسكندراني طابق 

الثاني
mazen.daralmaaref@gmail.com

الهاتف: 9611653852+
التخصص: كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر 

F33 رقم الرواق

مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع

المسؤول: حسن احمد سعد

برجا  اقليم الخروب   جبل لبنان / بيروت / لبنان 

 libraryhassansaad@hotmail.com

+9617920452 

+9613790520 

+9617920452 

التخصص: كتب أكاديمية / فلسفة / تاريخ / اقتصاد / 

دراسات علمية

مجال النشاط: دار نشر 

F06 رقم الرواق
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رابطة اتحاد الناشرين الليبيين
المسؤول: علي عوين

العنوان: شارع الجمهورية سوق الجمهورية المجمع 
الطابق السفلي

 fitilibya@gmail.com
الهاتف: 218912134089+

منشورات زين الحقوقية
المسؤول: وسيم زكي زين

بيروت الشياح طريق صيدا القديمة سنتر داالس / 
بيروت / لبنان 

 wassim@zeinjuridique.com
+9613433733 
+9613433733 
+9611391391 

التخصص: قانون / علوم سياسية
مجال النشاط: دار نشر 

D58 رقم الرواق

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
العنوان: جادة الجنرال فؤاد شهاب-مار مارون-

الصيفي 174
 zeina.farghal@dohainstitute.org

الهاتف: 9611991836
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

D64 رقم الرواق

E22 رقم الرواق

آفاق للنشر والتوزيع
المسؤول: مصطفى الشيخ

اش كريم الدولة من ش محمود بسيونى ميدان 
طلعت حرب - القاهرة / القاهرة / مصر 

afaqbooks@yahoo.com
+2201003434967 

+201003434967 
+20225779803 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

E09رقم الرواق

أطلس للنشر والتوزيع 
h.atlas.publish@gmail.com

+201229073993 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

D58رقم الرواق

إم كيه للنشر والتوزيع 
mkbookstore2020@gmail.com

العنوان: 12، شارع طارق محمود- الجيزة / مصر
+201003002847 

التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

التوكيالت: دار المثقف، مؤسسة إبداع للترجمة 
والنشر والتوزيع، دار الحلم للنشر والتوزيع، دار القمر

ليبيا

مصر

F26 رقم الرواق
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المركز القومى لإلصدارات القانونية
المسؤول: وليد مصطفي

165ش محمد فريد وسط البد / القاهرة / مصر 
 law_book2003@yahoo.com

+20223957807 
+201115555760 
+20223957807 
التخصص: قانون

مجال النشاط: دار نشر 

D43رقم الرواق

المكتب الجامعي الحديث
العنوان: مساكن سوتير - االزاريطة عمارة 5 مدخل 

2 – االسكندرية / مصر
modernoffice25@yahoo.com

+201228830999 
التخصص: قانون

مجال النشاط: دار نشر 

D43رقم الرواق

الكرمة للنشر
المسؤول: محمد رفعت

26شارع الالسيلكى الصغير المعادى / القاهرة 
/ مصر 

 mohamed-khaled89@hotmail.com
+201119175822 
+20225161652 
+20225161652 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

E16رقم الرواق

الدار الذهبية
المسؤول: اسامة حسن احمد

15 شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة - مصر / 
القاهرة / مصر 

 aldaralzahabia50@yahoo.com
+2023933382 
+1223797414 

+2027946031 
التخصص: ثقافة ومعارف عامة /  روايات /  كتاب 

الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

D04رقم الرواق

الدار المصرية اللبنانية

المسؤول: أحمد محمد رشاد

16 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة / القاهرة 

/ مصر 

 info@almasriah.com

+20223910250 

+201001011948 

+20223909618 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر 

E09 D16رقم الرواق
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الهيئة المصرية العامة للكتاب
المسؤول: هيثم الحاج

1194 كورنيش النيل – رملة بوالق – مبنى هيئة 
الكتاب-  القاهرة / مصر 

 fairs@gebo.gov.eg
+20225775367 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتاب الطفل
مجال النشاط: إدارة عمومية 

C36رقم الرواق

تبارك للنشر والتوزيع
المسؤول: محمود خلف الله دردير زيدان

11 شارع البوسته ميدان العتبه امام سنترال العتبه / 
القاهره / مصر 

 tabark.mmz@gmail.com
+201007224444 
+201007224444 

+20225907266 
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر 

F23رقم الرواق

دار االمل للنشر والتوزيع
المسؤول: هدايت حسن

8 شارع عبد العزيز حامد الملك فيصل جيزة 
مصر / الجيزة / مصر 

 dar.elamal@yahoo.com
+201003545259
+201114808022 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر / موزع 

دار البشير للثقافة والعلوم
المسؤول: سعيد ابراهيم امام محمد

40-38 شارع سوتير -  االزاريطة / االسكندرية / 
مصر 

 saidimam50@gmail.com
+201096053868 
+201096053868 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

F05رقم الرواق

دار أقالم عربية للنشر والتوزيع
المسؤول: امير السيد محمود السيد

1شارع كريم الدولة بجوار جروبى ميدان طلعت 
/ القاهرة / مصر 

 info@daraqlam.com
+201283321939 
+20225740228 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

E10رقم الرواق

D32رقم الرواق

بيت الطفل
العنوان: 185شارع االهرام .الجيزة .مصر

hotmail.com@beteltfl2022
الهاتف:201008211883+

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

F35رقم الرواق
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دار الفكر الجامعي
المسؤول: مدحت قزمان عجايبي جرجس

30 شارع سوتير ــ أمام كلية الحقوق ــ اسكندرية 
/ االسكندرية / مصر 

 magdy.kozman2010@gmail.com
+2034843132 

+20123326670 
+2035921051 

التخصص: علوم انسانية / قانونية / سياسية
مجال النشاط: دار نشر 

D52رقم الرواق

دار الكتاب المصري اللبناني
العنوان: 33 شارع قصر النيل - القاهرة - ص.ب 

156 العتبة - مصر
info@daralkitabalmasri.com

+202223922168 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

F19رقم الرواق

دار العين للنشر والتوزيع
المسؤول: فاطمة البودي

4ممر بهلر - قصر النيل- وسط البلد- القاهرة / 
مصر 

  elainpublishing@gmail.com
+201008033675 

+20223962476 
التخصص: كتب أكاديمية

مجال النشاط: دار نشر 

E06رقم الرواق
دار الجامعة الجديدة

المسؤول: عبد المنعم كامل محمد
40-38 شارع سوتير -  االزاريطة / االسكندرية / 

مصر 
 darelgamaaelgadida@hotmail.com

+2034863629 
+201001000000

+2034851143 
التخصص: علوم انسانية / قانونية

مجال النشاط: دار نشر 

D51رقم الرواق

دار الشروق للنشر

المسؤول: محمد خضر

7 سيبويه المصري - رابعة العدوية - مدينة نصر- القاهرة - 

مصر / القاهرة / مصر 

 mkhedr@shorouk.com

+201001633670 

+201001633670 

+20242023399 

التخصص: الكتب الثقافية

مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع 

E21رقم الرواق

دار الشاهد
العنوان: 8 ب شارع الشيخ عليش - حمامات القبة - 

القاهرة / مصر
elshahed068@gmail.com

الهاتف: 201005184484+
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

D35رقم الرواق
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دار المعارف
المسؤول: احمد رجب

1119 كورنيش النيل ماسبيرو القاهرة / القاهرة / 
مصر 

 exportdarelmaref@live.com
+20227738294 

+ 201062620433 
+20227738294 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

F18رقم الرواق

دار  دّون للنشر والتوزيع
العنوان: 38 شارع السنترال - المقطم - القاهرة

Mohamed.mofeid@dardawen.com
+201004300788 

التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

C51رقم الرواق

دار الهالة
العنوان: 5 شارع 15 وادي حوف ، حلوان ، القاهرة ، 

جمهورية مصر العربية
alhalapublishing@gmail.com

     +201110161117 
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

D38رقم الرواق

دار الكتب القانونية
المسؤول: 

العنوان: المحلة الكبرى ـ السبع بنات ـ 24 شاع 
عدلي يكن

yahoo.com@osamashatat3000
الهاتف: 2023958860+

التخصص: قانون
مجال النشاط: دار نشر 

F19رقم الرواق

دار الكتب والدراسات العربية
المسؤول: عبد الله السيد الشربيني االمبابي

14 ش دينوقراط األزاريطة االسكندرية / 
اإلسكندرية / مصر 

 darelktob_elarabea@yahoo.com
+2034854759 

+201226466058 
+2034854759 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

D35رقم الرواق
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دار سما للنشر
المسؤول: محمد عبد المنعم

العنوان: 15، شارع يوسف الجنيدى - باب اللوق / 
مصر

samanasher@yahoo.com
 +201271919100

التخصص: تنمية بشرية
مجال النشاط: دار نشر 

E23رقم الرواق

دار هال للنشر و التوزيع
المسؤول: هاله حسين عمر

6 شارع الدكتور حجازي / الجيزة / مصر 
 halabooknew@gmail.com

+20233041421 
+201222102436 
+20233449139 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

E32رقم الرواق

دار نهضة مصر للنشر
المسؤول: احمد مجدى احمد محمد ابراهيم
21 شارع احمد عرابى - المهندسين - الجيزة / 

القاهرة / مصر 
 export@nahdetmisr.com

+20233466434 
+201005733733 
+20233462576 

التخصص: معارف وثقافة عامة
مجال النشاط: دار نشر / مطبعة 

دار مصر للنشر والتوزيع

العنوان: 33 شارع عرابى وسط البلد التوفيقية - القاهرة

alnachron@yahoo.com

الهاتف: 201010420329+

التخصص: قانون

مجال النشاط: دار نشر 

D54رقم الرواق

دار الراية توب
العنوان: 45 شارع شهاب - المهندسين

rayatop@hotmail.com
الهاتف: 20233446727+

التخصص: طفل - تنمية بشرية
مجال النشاط: دار نشر 

F02رقم الرواق

دار رؤية للنشر والتوزيع
المسؤول: رضا محمد عوض

8 ش البطل أحمد عبد العزيز- عابدين - القاهرة / 
القاهرة / مصر 

 roueyapublishing@gmail.com
+20223953150 

+1223529628 
+20225754123 

التخصص: كتب فكرية
مجال النشاط: دار نشر 

 F22 رقم الرواق

 D36 رقم الرواق
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روافد للنشر والتوزيع
المسؤول: إسالم عبد المعطي عبد الرسول ورد

17 أ الحي الثالث - مجاورة 3 - الشيخ زايد , الجيزة  
/ مصر 

 islam.rwafead@gmail.com
+201222235071 
+201222235071 

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

D31رقم الرواق

كتوبيا للنشر و طباعة و توزيع الكتب
المسؤول: إبراهيم أحمد إبراهيم

368 شارع عبد السالم عارف فيكتوريا اإلسكندرية 
/ اإلسكندرية / مصر 

 kotopia2016@gmail.com
+2035733479 

+201068865162 
+2034200411 

التخصص: أدب / دراسات نقدية / تاريخية
مجال النشاط: دار نشر 

كيان للنشر  والتوزيع
المسؤول: محمد جميل صبري

22 شارع الشهيد الحي - الهرم - الجيزة - القاهرة 
- مصر / القاهرة / مصر 

kayanpub@gmail.com
+201000405450 
+201001872290 

التخصص: كتب أدبية
مجال النشاط: دار نشر 

D29رقم الرواق

عصير الكتب للنشر والتوزيع
المسؤول: عمر عباس صابر عباس

53 شارع نادي المقطم- المقطم- القاهرة- 
جمهورية مصر العربية / القاهرة / مصر 

 p.bookjuice@yahoo.com
+201150636428 
+201150636428 

التخصص: أدب
مجال النشاط: دار نشر

F30رقم الرواق

D37رقم الرواق

صفصافة
sefsafapr@gmail.com

الهاتف: 201110787870+
التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

شركة سندباد للنشر والتوزيع
المسؤول: محمد شعبان

امبابة , جيزة / الجيزه / مصر 
 sindbadbooks@yahoo.com

+201158848849 
+201158848849 
+201158848849 

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

F07رقم الرواق

D28رقم الرواق
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دار الكلمة للنشر والتوزيع
المسؤول: أسامة ابو عجور

مدينة نصر، الحي السابع، القاهرة / مصر 
 daralkalema_pdp@hotmail.com

+201112221521 
+201112221521 
+201112221521 

التخصص: الفكر االسالمي / اصول الفقه / 
مقاصد الشريعة / السياسة الشرعية / الفقه 

المالكي / اللغة العربية / غير ها من مجاالت العلوم 
الشرعية

مجال النشاط: دار نشر 

D41رقم الرواق

مركز نماء للبحوث والدراسات
المسؤول: محمد ابراهيم السيد

 nmaacenter@hotmail.com
+201005226404 
+201005226404 
+201005226404 

التخصص: فكر
مجال النشاط: دار نشر 

D59رقم الرواق

مركز اإلسكندرية للكتاب

المسؤول: 

العنوان: 9ش عثمان جالل محرم بك إسكندرية

alexbookcenter.new@gmail.com

+1001518147 

التخصص: كتاب الطفل

مجال النشاط: دار نشر 

F41رقم الرواق

كيدز الند
المسؤول: شريف زهير محمود

86شارع عمار بن ياسر مصر الجديدة / القاهرة / 
مصر 

 sheref_zoher@hotmail.com
+201005224787 
+201005224787 
+201005224787 

التخصص: كتاب الطفل/ المكفوفين / سائل زوى 
احتياجات خاصه

مجال النشاط: دار نشر 

F08رقم الرواق

مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 
والمعلومات

المسؤول: محمد مسلم محمد
قطعة 7399 ش 28 متفرع من ش9, الهضبة 

العليا - المقطم / القاهرة / مصر 
 marketing@mahrousaeg.com

+1150841210 
+20225075917 

التخصص: ثقافة ومعارف عامة
مجال النشاط: دار نشر 

C40رقم الرواق
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مناهج الطفولة للنشر والتوزيع
العنوان: 789، كورنيش النيل المعادي 

info@manaheij.com
+201006647271 

التخصص: كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر 

F42رقم الرواق

مكتبة مدبولي
المسؤول: محمود محمد مدبولى

6 ميدان طلعت حرب / القاهرة / مصر 
 info@madboulybooks.com

+20225756421 
+201006647271 
+20225752854 

التخصص: كتب دينية
مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع 

E19رقم الرواق

مؤسسة دار الهالل
المسؤول: ايهاب الرفاعى

8 ش البطل أحمد عبد العزيز- عابدين   القاهرة / 
مصر 

  e.elrifai@yahoo.com
+ 201020039302 

+ 201222552175 
+ 20225899249 

التخصص: فكر / نقد / أدب
مجال النشاط: دار نشر 

E28رقم الرواق

منشورات الربيع
المسؤول: أحمد سعيد عبد المنعم

3 ش سيد نصر حنفي - م. النجوم / القاهرة / 
مصر 

 manshurat.alrabie@gmail.com
+201140848568 
+201140848568 

+20237034079 
التخصص: ثقافة ومعارف عامة

مجال النشاط: دار نشر 

D11رقم الرواق

مكتبة المعارف الحديثة
المسؤول: 

العنوان: 23 شارع تاج الروؤساء سابا باشا
abbohelalem@gmail.com

+201007215222 
التخصص: علوم

مجال النشاط: دار نشر

D27رقم الرواق
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مجموعة بيت الحكمة للصناعات (مصر-الصين)
 Bayt Alhekma Cultural Communication

co.,ltd
المسؤول: عوض محمد السعيد

العنوان: 174،  شارع التحرير امام الجريك كامبس 
الدور الثالث 

info@baytelhekma.com
1030965555 

التخصص: ثقافي عام
مجال النشاط: دار نشر 

D02رقم الرواق

نيوهورايزون للنشر
المسؤول: حسام الدين محمد محمود العقباوي

شارع الدكتور محمد عوض الله عمارة برج 
األسطورة ميامي / االسكندرية / مصر 

 h_akabawi@yahoo.com
+2035261243

+201005520380
+2035261243

التخصص: ثقافة ومعارف عامة / كتاب الطفل
مجال النشاط: دار نشر / موزع / مكتبة بيع 

F25منشأة المعارفرقم الرواق
العنوان: شارع سعد زغلول - محطة الرمل - 

االسكندرية - مصر
yahoo.com@monchaa27

+201223911244 
التخصص: قانون، علوم
مجال النشاط: دار نشر 

D71رقم الرواق

دار الكلمة للنشر والتوزيع
المسؤول: أسامة ابو عجور

مدينة نصر / القاهرة / مصر 
 daralkalema_pdp@hotmail.com

+201112221521 
+201112221521 
+201112221521 

التخصص: الفكر االسالمي / اصول الفقه / مقاصد 
الشريعة / السياسة الشرعية / الفقه المالكي / 

اللغة العربية / غير ها من مجاالت العلوم الشرعية
مجال النشاط: دار نشر 

D41رقم الرواق
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Goethe Institut
Responsable : Susanne Baumgart
Adresse : 7, rue Sanaa, Rabat
+212537732650
+212537708266
bl@rabat.goeth.org
www.goethede/rabat

 Ambassade de la République Fédérale
 d’Argentine
Rue Mekki Bittaouri – Souissi - Rabat ,12
+212537755120/754181
+212537755410

 Editions du Flomboyant
 Responsable : Gérard HOUESSEU
 Adresse : 08 - BP 271 – Cotonou
 +22990915727 / +22921310220 
 leseditionsflamboyant@yahoo.fr 

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

C16

C21

A10

A10

A10

Allemage

 Argentine

Bénin

 Editions Ruisseaux d’Afrique
 Directrice : Béatrice LALINON GBADO
 Adresse : C/2186 Kindonou 04 BP
 1154 - Cotonou 04 – Bénin
 +22997232032  
 beatrice.gbado@gmail.com
www.ruisseauxdafrique.com

Teminiyi’s Editions 
Responsable : Moudjibath-Daoula 
KOUDJO 
Adresse : 01 BP. 2902 Ouagadougou 
01- Burkina Faso 
  +226 73 89 19 81 
 teminiyis.editions@yahoo.com

Gusomas Editions 
Responsable : Roland Lewis RUGERO 
Adresse : 42, Boulevard de la Liberté, 
Bujumbura, Burundi 
  +257 79 99 32 34 
thegusoma@gmail.com 

Burkina Faso  

  Burundi

Numéro du stand: A10
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Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

A10

A10

C34

C21

C21

Africavenir 
Responsable : Prince Kum’a Ndumbe III 
Fondation pour la Renaissance 
Africaine, le Développement, la 
Coopération Internationale et la Paix 
Adresse Postale & Bureau : Ancienne 
route de Bonabéri (face Hôtel Royal 
Palace) B.P. 9234, Douala IVè, 
République du Cameroun 
 +237 95 55 98 44 
order@fondationafricavenir.org 

Africavenir International E.V
Adresse : Kameruner Str. 113351 
Berlin, Allemagne
 +49 (0)30-26934764 
 +49-176-24997586 

Cameroun
Kiosque du Québec
Adresse : 50, Place Abou Bakr Asseddik, 
3e étage, Agdal – 10000 Rabat  / Maroc
  +212 5 37 77 70 66
qc.rabat@mri.gouv.qc.ca

Ambassade du Chili  
Adresse : 35, Avenue Ahmed Balafrej - 
Souissi - Rabat
 + 212 5 37 63 60 65 / 69 / 
+ 212 5 37 63 60 67

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE 
LA COLOMBIE 
Adresse : 29, Av. Michlifen - Im. Moulay 
Driss - 2ème étage- App. n° 5, Agdal, 
Rabat
 +212 5 37 67 08 04

Canada

 Chili

Colombie
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EDITIONS EBURNIE 
Responsable : Marie-Agathe AMOIKON 
FAUQUEMBERGUE 
Adresse : 1 rue des Foreurs, Treichville, 
Zone 3 - 01BP 1984 - Abidjan 01 - Côte 
d’Ivoire 
 +225 20 21 64 65 /+225 20 21 25 33 12 
www.editionseburnie.ci

Ambassade de Cuba à Rabat, Maroc Adresse
Adresse : 44 Angle rue Massa et Ait Baha, 
Souissi-Rabat / Maroc
 +212 537 753 392/ +212 611 191 065
 embajada@ma.embacuba.cu

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
Adresse : No. 3, Secteur 6, Bloc E3- Ave. 
Mehdi Ben Barka- Hay Riad, Rabat
 + 212 5 37 71 59 05 
+ 212  5 37 71 59 57
embdomrabat@gmail.com

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

C22

C23

C21

C21

 Côte d’Ivoire

Cuba

 Dominique

Instituto Cervantes / Rabat 
Directeur : José María MARTÍNEZ 
ALONSO
Adresse : 3-5, Zankat Madnine, Rabat 
10000 
+212 537 70 87 38 
+212 537 20 37 15
cenrab@cervantes.es
Branche d’activité: Langue et culture 
espagnole et hispano-américaine

L’Institut Français au Maroc 
Directrice générale : Clélia Chevrier 
Kolačko
Adresse : 1, Aguelmane Sidi Ali, Agdal, 
Rabat
+212 05 37 54 53 05

 France

 Espagne

Numéro du stand: D16 Ambassade de la République Dominicaine 
au Maroc 
Adresse : No.1 Av. Mohamed Belhassan 
El Ouazzani, Lotissement Sekkat Souissi 
Youssoufia, Rabat / Maroc
+212 53 771 5905
 +212 53 771 5957
 embdomrabat@gmail.com

Numéro du stand: A10
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Numéro du stand:
Numéro du stand:

Numéro du stand:

C15
A10

C39

UNI-Presse
112, rue Réaumur - 75080 PARIS Cedex 
02 FRANCE
00 33 1 42 78 37 72
00 33 1 42 78 06 57
elisabethlombard55@gmail.com
http://www.uni-presse.fr/
Spécialité : magazines

African Publishers Network (Apnet) 
Responsable : Ernest Oppong (Ag.
Executive)
Adresse : Bureau of Ghana Languages 
Building, Kawukudi Culture, Accra P.O.Box 
LT 471, Laterbiokorshie, Accra 
+233 302 912 764 
+233 24 694 6773/ +233 20 911 5191 
info.africanpublishers@gmail.com 
www.africain-publishers.net

Ghana

Editions Ntsame 
Directrice : Sylvie Ntsame 
Adresse : 6ème arrondissement, 
quartier Nzeng-Ayong - B.P 16032 - 
Libreville 
 +241 07 75 21 46 
sylvientsame@yahoo.fr 
www.leseditionsntsame.com

Gabon

 Grande Bretagne

 Al Furqan
 Responsable: Mr Sali Shahsivari
22a Old court Place London W84PL UK
+442031301530
 sales@al-furqan.com
www.Al-furqan.com

Numéro du stand: A10



8889

AL WARRAK PUBLISHING
Responsable : Majed Shubber
26 East Field RD - London W3 OAD 
+44 74 76 53 86 76
+44 20 87 23 27 75
warraklondon@hotmail.com
www.Alwarrakbooks.com

Barahain Research and Studies Center
Responsable : Ammar Soulayman
Old Gloucester Street Londres 27
info@braheen.com
www.braheen.com

Ibiidi publishing
Responsable : Mahmoud Abdunabi
+ 201286822228
submissions@ibiidipublishing.com
www.ibiidi.com

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

E13

D16

C21

A10

D12

F34

Qahwa Publishing of Books Services
Responsable : Fawaz Nasser Almutairi
Q@QAHWA.ME 
+44 20 87232775
www.qahwa.me

Ambassade du Guatemala 
49, rue Mohammed el Bahraoui Souissi 
– Rabat
+212 537 639 947
embmarruecos@minex.gob.gt

EDITIONS GANNDAL 
Responsable général : M. Aliou Sow 
Adresse : B.P : 542, Conakry 
+224 622 54 48 26 
aliou2sow@yahoo.fr 
www.editionsganndal.blogspot.com 

 Guatemala

 Guinée-Conacry
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Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

D13

C24

A10

A13

C21

Editions Almutawassit / منشورات المتوسط
Responsable : Khaled Sulaiman
 20142, Milano /Italie 
info@almutawassit.org
www. almutawassit.org

Institut culturel Italien de Rabat 
Directrice : Directrice de l’Istituto 
Italiano di Cultura Rabat
segreteria.iirabat@esteri.it 
+212 537766826 

 Editions Sawa
 Responsable : Sékou Fofana
 Adresse : BPE 1979 – Kati
 +212363198999
editions_sawa@yahoo.com 

Mali

Numéro du stand: A10 Mpariaka Boky Editions 
Responsable : Lalao-Elina Razanadriaka 
Adresse : Lot IVF 76 Behoririka 
Ambatomitsangana 101 – Antananarivo 
 +261 34 64 943 20/32 49 662 95 
mpariakabokymmad0207@gmail.com

Madagascar

Mauritanie

Méxique

Mauritanie Traversées Mauritanides 
Responsable : Moussa Diallo 
Adresse : BP. 7363, Nouakchott – Mauritanie 
+222 46490338 
traverseesmauritanides@gmail.com 
traversee-mauritanides.com

Ambassade du Mexique à Rabat, Maroc
Adresse: Avenue Abderrahim Bouabid, 
secteur 22 villa b2
Hay Riad Rabat 10100, Maroc
+212 537 631 969 / 
+212 537 631 970/72/73
+212 537 631 971
Email: embmarruecos@sre.gob.mx

 Italie



9293

EDITIONS GASHINGO 
Responsable : Abdou Malam BAKO 
Adresse : Quartier Plateau, rue IB-28 P 
515 BP 106 Niamey – Niger
+227 20 72 58 08 
malam_bako@yahoo.fr 
www.gashingo.com

EPSILOM BOOKS ACADEMIX AND 
MULTIGLOBAL LTD 
Responsable : Muideen Boladale 
AKERELE 
Adresse : 46 Ladoke Akintola, Av New 
Bodija Ibadan - Nigeria 
 +234 803 560 0295
 +234 809 921 6981 
epsilomg@gmail.com 
+234 803 5600 295

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

A10

C21

C21

D17

A10

Ambassade de la Republique du 
Panama 
7, rue Eulothia, secteur 15 bloc F- Hay 
Riad- Rabat 
+ 212 (0) 5 37 56 47 81 / 71 54 04 
embapanamarabat@gmail.com 

Ambassade De La Republique Du 
Paraguay
51, Rue Brahim Chadili Souissi-Rabat 
+212 (0) 5 37 63 23 50 

Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
au Maroc
Adresse : 40 Rue de Tunis, Rabat 10000
k.de.cuyper@hum.leidenuniv.nl
 +212 5 37 70 28 03

 Paraguay

Panama

Pays-Bas

Niger

Nigeria
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Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

C21

C21

A10

A10

Ambassade de la République du Pérou 
au Maroc 
16, Rue Ifrane – Rabat 
+212 5 37 72 32 36 / 73 32 84 
+212 5 37 70 28 03

Ambassade du Salvador au Maroc
 Adresse : km 5.5, 5 Av. Mohamed VI,
Rabat
+2125377-54796 
embajadarabat@rree.gob.sv

Editions Ared 
Responsable : Mamadou Amadou Ly 
Adresse : Amitié 1 - Villa N°3074 - BP 
10737 - Dakar Liberté 
33 825 71 19 /33 824 50 98 
 33 8247097 
ared@ared-edu.org 

Pen Sierra Leone 
Responsable : Allieu Samai KAMARA 
Adresse : 25 Thomas Street, Freetown, 
Sierra Leone 
232-076-281316/232-076-612614 / 
232-076-610875 
232-034-915933 
sierraleonepen@gmail.com 

Salvador

 Sénégal

Sierra LionNuméro du stand: A10 School Books Distributors 
Responsable : Arthur Mugunga BARIGYE 
Adresse : P.o Box 4069 
+250 788 522 495/078 825 557 80 
bmkarthur@yahoo.co.uk 
www.sbdbooks.rw

Rwanda

 Pérou



9697

Akdem Agency
Responsable : Mohamed Aguirakja
Akşemsettin Mah, Akdeniz Cd. No:99 
Kat:5, 34080 Fatih/İstanbul
+90 212 521 41 16 / +90 507 318 43 90
+90 212 521 41 36
info@akdemistanbul.com.tr

Zaglool 
Responsible: Rabii Diraki 
 Adresse: Magnetbacken 5B Lgh 1201
77134 Ludvika 
elizaspacetoon@gmail.com 
+46765918372 

Gdy Publications Company Ltd 
Responsable : Gabriel Daudi Yona KITUA 
Adresse : 3rd Floor, GDY House, No. 
3 Nachingwea Street, off Rungwe Rd/ 
Mbezi Beaxh A P.O. Box 32172 – DAR ES 
SALAM 
+255 717 326 061 / +255 752 882 235 
E-mail : info@gdypulications.com

Ambassade de la République du 
Venezuela  
173, Avenue John Kennedy – Souissi - 
Rabat
+212 5 37 65 03 15
+212 5 37 65 03 72

Maiden Publishing House 
Adresse : Cheetah Road / P.O. Box 51278 
Show-grounds Ridheway – Lusaka, Zambia 
+260 211 256 571 
 +260 979 458 05 / +260 097 357 680 
maidenpublishinghouse@gmail.com
cmkasonde@gmail.com 
www.maidenpublischinghouse.com

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

Numéro du stand:

C19

F38

A10

C21

A10

Turquie

Suède

Tanzanie

 Venezuela

Zambie



98


