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جملون یشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب معززاً مكانتھ كأكبر متجر 
إلكتروني لبیع الكتب في المنطقة 

بدء عمليات إطالق أكبر مستودع للكتب في املنطقة بقدرة تخزين تصل إلى 250 •
ألف كتاب 

خدمة "النشر عند الطلب" تساهم في دعم املؤلفني والناشرين املحليني •
توزيع 10 ماليني كتاب بالعربية واإلنجليزية على القراء في جميع أنحاء منطقة •

الشرق األوسط 

الـشارقـة، اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة – 08 نـوفـمبر 2016: اتخـذ مـوقـع جـملون، أكـبر متجـر إلـكترونـي لـبیع 
الـكتب فـي الشـرق األوسـط، خـطوتـھ الـتالـیة نـحو تـحقیق ھـدفـھ الـمتمثل بـإحـداث ثـورة فـي صـناعـة النشـر فـي 
الـمنطقة. ویـشارك المتجـر فـي مـعرض الـشارقـة الـدولـي لـلكتاب، حـیث بـدأ بجـمع الـكتب مـن الـناشـریـن لتخـزیـنھا فـي 
مسـتودعـھ الجـدیـد فـي دولـة اإلمـارات، والـذي مـن الـمقرر افـتتاحـھ عـام 2017. ومـن الـمتوقـع أن یـكون المسـتودع 
الجـدیـد الـذي یـوفـر قـدرة تخـزیـن تـصل إلـى 250 ألـف كـتاب، بـمثابـة أكـبر مـنشأة مـن نـوعـھا فـي مـنطقة الشـرق 
األوسـط لـلمطبوعـات الـعربـیة، مـما سـیؤدي إلـى تـعزیـز مـكانـة جـملون فـي الـمنطقة وتـوسـیع انـتشاره فـي الـسوق 

العالمیة.  

وسـیستعرض جـملون أمـام الـناشـریـن اإلقـلیمیین والـدولـیین فـي مـعرض الـكتاب خـدمـتھ الـرائـدة "النشـر عـند 
ـر خـدمـة  الـطلب" (Print on Demand - POD). والـتي مـنذ إطـالقـھا فـي وقـت سـابـق مـن الـعام الـجاري، تُسخِّ
"النشـر عـند الـطلب" أحـدث تـقنیات الـطباعـة الـرقـمیة لـتوفـیر الـعدیـد مـن الـمزایـا لـكٍل مـن الـناشـریـن المحـلیین 
والـدولـیین الـذیـن یـرغـبون بـاسـتھداف قـراء الشـرق االوسـط. وبـالـمقارنـة مـع طـباعـة الـ "أوفسـت" الـتقلیدیـة، تُـمكِّن 
خـدمـة "النشـر عـند الـطلب" مـن طـباعـة كـمیات أقـل وتـوفـیر مـواعـید تسـلیم أسـرع وبـدون رسـوم الـشحن الـدولـیة، 
كـما أنـھا تـساھـم فـي تـقلیل الـتكالـیف الـناجـمة عـن التخـزیـن والخـدمـات الـلوجسـتیة الـنابـعة مـن الـتوزیـع عـبر الحـدود، 

فضالً عن تمكین الناشرین من طباعة كتبھم مباشرةً بعد طلبھا.  

وقـال عـالء السـالل، الـمؤسـس والـرئـیس الـتنفیذي لمتجـر جـملون اإللـكترونـي، إن "مـعرض الـشارقـة الـدولـي 
لـلكتاب یُـَعد حـدثـاً ھـامـاً لـلغایـة بـالنسـبة لجـملون كشـركـة محـلیة. ونـحن نـتطلع إلـى لـقاء الـعدیـد مـن الـمحترفـین فـي 
مـجال النشـر والـمؤلـفین وعـشاق األدب والـقراءة الـذیـن سـیشاركـون فـي الـمعرض، وتـعریـفھم عـلى أحـدث 

االبتكارات لدینا والتي تَُعد بمثابة ثورة في صناعة النشر والكتب في المنطقة".  

یُـَعد مـعرض الـشارقـة الـدولـي لـلكتاب فـي نـسختھ الـخامـسة والـثالثـین مـن إحـدى الـفعالـیات الـثقافـیة الـمرمـوقـة فـي 
الـمنطقة، إذ یسـتقطب الـزوار مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم، ویسـتضیف عـدداً مـن الـشخصیات الـبارزة فـي مـجال 
النشـر. وشھـد الـمعرض فـي نـسختھ الـماضـیة مـشاركـة أكـثر مـن 1,500 دار نشـر مـن 64 دولـة، مـع أكـثر مـن 1.5 
مـلیون كـتاب تـم عـرضـھا، بـینما زار الـمعرض مـا یـصل إلـى 1.2 مـلیون شـخص خـالل فـترة انـعقاده الـتي 

استمرت 11 یوماً.  
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وتـأسـس متجـر جـملون فـي عـام 2010 مـن قـبل رجـل األعـمال األردنـي عـالء السـالل، ثـم تـطور وھـیمن عـلى 
صـناعـة النشـر فـي الشـرق األوسـط. وفـي الـعام الـماضـي، جـمعت الشـركـة 3.7 مـلیون دوالر أمـریـكي فـي جـولـة 
تـمویـل مـن الـفئة "أ" (Series A)، وھـي بـصدد جـمع 10 مـالیـین دوالر أمـریـكي أخـرى خـالل الـعام الـحالـي. 
وعـلى الـرغـم مـن أن جـملون بـدأت كشـركـة عـائـلیة صـغیرة، إال أنـھ یـعمل لـدیـھا حـالـیاً 70 مـوظـف، وتـقوم بـتوزیـع 
الـكتب فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم، كـما أن لـھا فـروعـاً فـي دبـي وعـمَّان وبـیروت ولـندن. ومـع تـوسـع الشـركـة، یـأمـل 
السـالل فـي تـمكین الـمؤلـفین والشـركـات الـصغیرة وُدور النشـر فـي الـمنطقة، وذلـك مـن خـالل مـعالـجة الخـلل الـقائـم 
فـي مـجال نشـر الـكتب الـعربـیة. وحـتى الـیوم، أنـتجت الـدول الـعربـیة أكـثر مـن مـلیون كـتاب بـالـلغة الـعربـیة، غـیر أن 
ھـناك 300 ألـف كـتاب فـقط مـتاح للشـراء فـي الـعالـم الـعربـي، وھـي مـشكلة یـتم مـعالـجتھا عـن طـریـق خـدمـة "النشـر 

عند الطلب".  
  

وسـعیاً مـنھ نـحو تـحقیق ھـدف إتـاحـة مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـكتب الـعربـیة لـلقراء فـي جـمیع أنـحاء الـمنطقة مـع 
شـروط دفـع وتسـلیم مـصممة خـصیصاً لـلسوق المحـلیة، یـقوم جـملون حـالـیاً بـتوزیـع 10 مـالیـین كـتاب بـالـلغتین 
الـعربـیة واإلنجـلیزیـة فـي 22 بـلداً فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا. ووفـقاً لـمبیعات مـوقـع جـملون، فـإن 
أكــثر 5 دول إقــباالً عــلى الــقراءة ھــي الــمملكة الــعربــیة الــسعودیــة، واإلمــارات الــعربــیة المتحــدة، واألردن، 
والـكویـت، وسـلطنة ُعـمان. كـما أن 75% مـن مـبیعات الـكتب عـلى مـوقـع جـملون ھـي لـلقراء الـذیـن تـتراوح 
أعـمارھـم مـا بـین 18 و34 عـامـاً، فـیما یـعود ثُـلثي الـكتب الـُمباعـة إلـى الـقراء الـذكـور. أمـا أعـلى ثـالث فـئات مـن 
الـكتب الـُمباعـة حـالـیاً عـلى مـوقـع جـملون، فھـي كـتب الـروایـات، وكـتب الـمساعـدة الـذاتـیة أو تـطویـر الـذات، والـكتب 

السیاسیة.  

وكـان السـالل قـد أطـلق فـي بـادئ األمـر الـموقـع بھـدف مـكافـحة األمـیة فـي الـمنطقة وتـوسـیع إمـكانـیة حـصول األفـراد 
فـي مـنطقة الشـرق األوسـط عـلى الـمعرفـة وفـرص الـتعلم، إذ تـتماشـى رسـالـتھ ورؤیـتھ مـع طـموحـات اإلمـارات 
الـعربـیة المتحـدة والـھادفـة إلـى جـعل الـدولـة عـاصـمة عـالـمیة لـلثقافـة والـمعرفـة. وكـان صـاحـب الـسمو الشـیخ خـلیفة 
بـن زایـد آل نھـیان رئـیس دولـة اإلمـارات (حـفظھ هللا ورعـاه) قـد أعـلن عـام 2016 عـامـاً لـلقراءة، وذلـك بھـدف 
تـشجیع الـقراءة بـین الـمواطـنین مـن جـمیع األعـمار، وخـلق جـیل جـدیـد مـن عـشاق الـكتب. كـما أطـلقت حـكومـة 
اإلمـارات خـالل الـعام الـحالـي "قـانـون الـقراءة"، وھـو بـمثابـة مـبادرة ثـقافـیة ھـي األولـى مـن نـوعـھا فـي الـعالـم، مـن 
شـأنـھا إلـغاء رسـوم طـباعـة ونشـر وتـوزیـع مـواد الـقراءة، بـاإلضـافـة إلـى إنـشاء مـرافـق جـدیـدة لـلمؤلـفین والـناشـریـن 

في جمیع أنحاء اإلمارات، وتقنین وقت مكرس للقراءة في مكان العمل.  

وعـلق السـالل: "نحـن كشرـكةـ ندـعمـ رساـلةـ دولةـ اإلماـرات العـربیـة المتحدـة دعمـاً شاـمالً لجـعل القـراءة جزـءاً ال 
یتجـزأ مـن الـھویـة الـوطـنیة لـلدولـة. ونـحن حـریـصون عـلى تخـطي حـواجـز الـمعرفـة وتسھـیل الـوصـول إلـى األدب 

عبر األجیال".  
- انتھى - 

نبذة عن جملون:  
أُطـلق مـوقـع جـملون www.jamalon.com فـي الـعام 2010، وھـو أكـبر متجـر إلـكترونـي لـبیع الـكتب فـي مـنطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفـریـقیا، إذ یـقوم بـتوزیـع مـا یـصل إلـى 10 مـالیـین كـتاب بـالـلغتین الـعربـیة واإلنجـلیزیـة. ولـیتوافـق بـشكٍل فـریـد مـع األسـواق 
اإلقـلیمیة، یـحتوي الـموقـع عـلى واجـھة ثـنائـیة الـلغة، ومـیزة الـدفـع عـن طـریـق الـعمالت المحـلیة، بـاإلضـافـة إلـى خـیار الـدفـع نـقداً عـند 
االسـتالم، وذلـك بـفضل اتـفاقـیة شـراكـة الـتوزیـع االسـتراتـیجیة الـمبرمـة مـع شـركـة أرامـكس. لـمزیـد مـن الـمعلومـات، یـرجـى زیـارة 
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لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى التواصل مع:  
أفا كارفان، مدیر العالقات العامة 

شركة «أو تو» للعالقات العامة 
  ak@o2.ae :البرید اإللكتروني

الجوال: 056-8039902 
غرفة الصحافة:  

http://jamalon.pr.co
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