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ال ّزاد
ال ّزاد شركة إماراتية  ٪100متخصصة في قطاع المكتبات
والمعلومات واألرشفة اإللكترونية بشكل عام والحلول الرقمية،
تلعب دوراً كبيراً في مجال اهتماماتنا ،ونحن نهدف إلى تسهيل
بيئة العمل من خالل توفير مجموعة واسعة من الخدمات
والمنتجات والحلول الذكية .ونحن نهدف إلى أن نكون شركاء
التميز المعرفي ونوفر لكم خدمات مميزة بطريقة ذكية
باستخدام أحدث المناهج والتكنولوجيا.

رؤيتنا:

تحقيق شراكات استراتيجية مع المؤسسات ذات الصلة ،تبنى
أساس ًا على الثقة وااللتزام ،وتدعمها نحو سعيها لتعظيم
االستفادة من العنصر األكثر تأثيراً في منظومة التنمية وهو
العنصر البشري ،حيث نعمل على تزويده بكافة مقومات التصرف
بوعي والعمل بذكاء واإلدارة بمعرفة حقيقية ،والتميز بإبداع.

ALZAD
ALZAD is an Emirati company providing a wide range of
services, products, and smart digital solutions for the
Library, Information and Archiving sector. We aim to be a
partner in knowledge and excellence, facilitating business
efficiencies and providing a distinctive service using the
latest approaches and technology.

دار سيل للنشر
 هي دار إماراتية حائزة على عدة جوائز في مجال،دار سيل للنشر
 تم تأسيس الدار في عام. و األدب، والنشر الرقمي،ريادة األعمال
 وذلك بعد نجاح مجلة سيل اإللكترونية التي تم إطالقها في.2014
. وتركز على المجتمع والمواضيع الثقافية،2010 عام
تقدم دار سيل خدماتها للناشرين والمؤسسات الثقافية لنشر
كتبهم رقميًا على منصات القراءة الرقمية الدولية مثل أمازون
 لتقديم محتواهم إلى القراء، و كوبو وغيرهم، أبا آيبوكس،كيندل
 نحن نفخر بتقديمنا هذه.من جميع أنحاء العالم بضغطة زر
.الخدمات للعديد من المؤسسات والناشرين في العالم العربي
وتقوم دار سيل أيض ًا بنشر الكتب تحت بصمتها لتنشر بموجبها
، الشعر:كت ًب ًا تلبي احتياجات القراء الشباب في جميع الفئات األدبية
 ننشر كتبنا. وكتب األطفال، والخيال والقصص،وتنمية الذات
 أبل،ورقي ًا وكذلك رقمي ًا على منصات متنوعة مثل أمازون كيندل
. و سكرايبد و غيرها من المنصات، و ستوريتيل، و كوبو،آيبوكس

SAIL PUBLISHING
Sail Publishing is an award-winning Emirati publisher
founded in 2014. It was established as an extension of Sail
Magazine, launched in 2010 as an online magazine focused
on community and cultural topics.
Sail offers their services to publishers and cultural
organisations, facilitating the process of publishing their
books on international digital reading platforms such as
Amazon’s Kindle, Apple’s iBooks, Kobo and the like, bringing
their content to readers from across the world with a press
of a button. Sail has provided these services for many
organisations and publishers in the Arab world.
Sail Publishing also has an imprint under which it publishes
books that cater to youth readers in all genres: poetry,
self-development, fiction, nonfiction, and children’s books.
These are published in both print and digital forms on
Kindle, iBooks, Kobo, Storytel, Scribd and more

خير جليس
خير جليس هي مبادرة تهدف لنشر المعرفة وثقافة القراءة
لجميع المتحدثين باللغة العربية عن طريق تلخيص الكتب
األكثر مبيع ًا وتأثيراً في العالم وعرضها بطريقة سهله ومبسطة
للمشاهد باستخدام تقنية السبورة البيضاء .في هذه المبادرة
يتم التركيز على الكتب التي تعالج مواضيع تطوير الذات والتنمية
البشرية وريادة األعمال والتي بدورها ستسهم في إثراء المحتوى
الثقافي العربي .انتظرونا كل يوم سبت لنشر كتاب جديد ونتمنى
لكم متابعة مفيدة وممتعة.

KHAIRJALEES
KhairJalees is a Dubai-based initiative with a mission to
spread knowledge and encourage the habit of reading among
all native Arabic speakers. It provides simple, straightforward
summaries of impactful and best-selling books, with a focus
on topics of ‘self-development’ and ‘entrepreneurship’.

كتاب صوتي
 ليكون الشركة الرائدة في نشر2016 كتاب صوتي أسس عام
وتوزيع وإنتاج الكتب الصوتية العربية للجمهور العربي حول
 ومن خالل تطبيق «كتاب صوتي» على األجهزة المحمولة.العالم
التي تعمل بنظام «أندرويد» و»آي أو إس» تحتوي مكتبة كتاب
 كتاب صوتي في مجاالت1500 صوتي الحالية على أكثر من
 منها أكثر الكتب العربية مبيع ًا وكذلك أكثر الكتب،عدة
أن نرافق بشكل يومي آالف
ّ  ويسعدنا،العالمية المترجمة مبيعً ا
المستخدمين العرب حول العالم لنكون جزءاً من قصة حياتهم
.اليومية

KITAB SAWTI
Founded in 2016, is the leading Arabic audiobooks company,
providing its services to a global audience of Arabic
speakers. Through an iOS and Android app, it provides
a library of 1,500+ titles, from Arabic and international
bestsellers to publications from a variety of genres. The
Kitab Sawti team has spent thousands of hours in the
market, acquiring exclusive copyrights for audiobooks,
setting up production facilities and building an Arabic-first
mobile application with a user experience that is constantly
improved and updated. Their titles are enjoyed by
thousands of Arabic speakers every day.

مكتبتي
تطبيق مكتبتي ،يوفر خدمة تحميل وتنزيل الكتب الصوتية
التي تهدف إلى أن تصبح بوابة دخول المستمع العربي للمحتوى
المتميز بغض النظر عن تفضيالته أو مكانته االجتماعية
واالقتصادية .مع مكتبتي تستطيع الوصل إلى محتوى من:
الكتب األكثر مبيع ًا ،والكتابات الكالسيكية والمعاصرة ،والخيال
والقصصي ،واألعمال العربية األصلية والمترجمة باإلضافة إلى
أعمال المشاهير وكتب األطفال.

MAKTABTI
Maktabti is a digital audiobook platform offering top-selling
Arabic books from varied genres that users can listen to
anytime, anywhere. Maktabti is not just an Arabic audiobook
hub, but also a digital platform featuring podcasts and
exclusive literature content, providing a haven for readers
and listeners.

نيل وفرات
نيل وفرات هي أكبر مكتبة عربية على اإلنترنت للكتب والكتب
 ألف كتاب550  حيث تقدم أكثر من،اإللكترونية وغيرها الكثير
 تجربة قراءة ممتازةiKitab  يوفر التطبيق المجاني.عربي فريد
 توفر الشركة خدمات.على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
 وتحويل، بما في ذلك التطبيقات المخصصة للمؤسسات،متنوعة
 تأسست الشركة. وحلول المكتبة اإللكترونية وغيرها، الكتب
 باإلضافة، ولديها حالي ًا فروع في لبنان ومصر، في بيروت1998 عام
إلى ممثلين في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
.المتحدة وكندا واألردن وسوريا

NEEL WA FURAT
Nwf.com is the largest online Arabic bookstore for books,
e-books and more, offering over 550,000 unique Arabic
titles. Its free app, iKitab, provides a premium reading
experience on smartphone and tablet devices. The company
provides varied services, including customised apps for
institutions, book conversion, eLibrary solutions and others.
Established in 1998 in Beirut, the company currently has
branches in Lebanon and Egypt, as well as representatives
in KSA, UAE, Canada, Jordan and Syria.

ستوريتل
تستند «ستوريتل» ،إحدى أبرز الشركات القائمة على مفهوم
ريادة األعمال ،إلى رؤية واضحة تستهدف بناء حضور قوي
باعتبارها الخيار األول واألمثل لمحبي الكتب الصوتية .وتدير
الشركة عملياتها التشغيلية في  15دولة حول العالم ،هي السويد
والنرويج والدنمارك وهولندا وفنلندا وروسيا وتركيا واسبانيا
والهند واإلمارات وبولندا وإيطاليا وايسلندا وبلغاريا والمكسيك.
وتسعى الشركة السويدية ،التي تأسست في العام  ،2005إلى أن
تكون الرائدة ضمن قطاع إصدار الكتب الصوتية ،بشقيه البث
الرقمي والطباعة والنشر .وتقدم الشركة ،عبر البث الرقمي،
خدمات االشتراك في الكتب الصوتية واإللكترونية تحت العالمة
التجارية «ستوريتل» و»موفيبو» ،في حين تشتمل أعمال الطباعة
والنشر على إصدار كتب أدب األطفال والناشئة والكبار تحت اسم
«رابين أند سجوجرين» ،و«بي.واهلستورمز» ،و«نورستديدتس
كارتور».

STORYTEL
Storytel is an entrepreneurial-driven company that
focuses on being the first and obvious choice for all
audiobook lovers. The company operates across 15
countries around the world: Sweden, Norway, Denmark,
the Netherlands, Finland, Russia, Turkey, Spain, India, UAE,
Poland, Italy, Iceland, Bulgaria and Mexico. Launched in
2005, Storytel strives to be the market leader in audiobook
streaming, consisting of the two sectors of Streaming
and Print Publishing. The streaming business area offers
subscriptions for audiobooks and eBooks under the Storytel
and Mofibo brands, while the Print Publishing business
area includes children’s literature and young adult brands
Rabén&Sjögren, B.Wahlströms, and Norstedts Kartor.

ترانيستيكس
ترانيستيكس هي مزود خدمات للناشرين والمؤسسات وشركات
 تكمن خبرة الشركة في إنشاء كتب.النشر في جميع أنحاء العالم
، وتصميم الرسومات، وتنضيد الحروف،  وتحرير النسخ،إلكترونية
. وغيرها من خدمات ما قبل الطباعة، والتحويل الرقمي،والترجمة
 نجحت في إدارة العديد من المشاريع،على مدار سنوات من الخبرة
في مجال الكتب اإللكترونية المتحركة والكتب التفاعلية
 صفحة إلى منتج1,200,000  وهي تحول أكثر من.والتحويل الرقمي
.رقمي كل عام
 كتاب وتوفير4000 هذا وقامت ترانيستيكس بإعداد أكثر من
. ناشراً عالمي ًا15 خدمات كاملة إلدارة المشاريع ألكثر من
بحضورها المميّز في هذا المجال والذي يمتدّ على مدى عقد من
 اشتهرت الشركة بخدمات ما قبل الطباعة والتحويل،الزمن
 ينتشر فريق مكون.الرقمي والخدمات التحريرية والحلول اآللية
 من المحترفين المدربين في ثالثة مواقع استراتيجية في500 من
 ويقدمون المساعدة في الوقت الفعلي،كل من الهند ورومانيا
.وتجربة سلسة لمختلف الخدمات المقدمة

TRANISTICS
Tranistics is a global service provider to publishers,
organisations and publishing companies worldwide. The
company’s expertise lies in creating eBook, e-pub, XML/
HTML, copy editing, typesetting, graphic design, localisation,
digital conversion and other pre-press services. Over years of
experience, it has successfully managed numerous projects
in the field of animated eBooks, interactive books and digital
conversion. It converts more than 1,200,000 pages in digital
formats every year.
Tranistics has also composed more than 4,000 books and
provides full project management services to more than 15
global publishers. Their automated tool provides 100% journal
page composition.
With a distinct presence in the industry for nearly a decade, the
company is known for its pre-press services, digital conversion,
editorial services, and automated solutions. A team of 500
trained professionals are spread across three strategic locations
in India and Romania, providing real-time assistance and a
seamless experience to the various services offered.

القرية اإللكترونية
شركة إماراتية غير ربحية مقرها أبوظبي تأسست عام ،1998
تعمل في مجال النشر اإللكتروني وتطوير المحتوى الرقمي
والمزج بين الوسائط المتعددة .تطرح مشروعات ثقافية وفنية
ومعرفية ذات طابع حضاري ،فتركز اهتمامها على التراث العلمي
العربي ،وعلى العلوم اإلسالمية ،واللغة العربية ،والشعر العربي،
وأدب الرحلة ،وحضارة المكان .استطاعت خالل عشر سنوات
إنشاء وتطوير العديد من المواقع على شبكة المعلومات الدولية
«اإلنترنت» ،منها :الوراق  ،المسالك ،الرحلة ،واحة المعلقات ،واحة
المتنبي  ،مسالك المتنبي ،أطلس القرآن ،وتأويل رؤياك.

ELECTRONIC VILLAGE
Electronic village is a non-profit organization, based in Abu
Dhabi, UAE and was established in 1998. Its focus is on
the field of electronic publications, development of digital
content and merge of multimedia. It presents cultural,
artistic and cognitive projects that concentrate on the Arab
scientific heritage, humanities, Arabic language, Arab poetry,
journey literature and space civilization. Electronic Village is
also the cultural partner of UNESCO.
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