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الت  دارالفارايب هي مؤسسة نشر وطباعة وتوزيع أسست سنة 1956 يف بريوت، وهي تنشر الكتب وا
لعربية أم املرتجم. وهي  ت يف خمتلف مناحي العلوم والفكر والثقافة واألدب، سواء منها املوضوع  والدور
تؤمن اخلدمات الطباعية، وفقًا لصيغة متكافئة بينها وبني املؤلف؛ وقد جسدت على الدوام طموح املثقف 
ه، وينشر عربها أعمال  العريب اهلادف إىل إنتاج ونشر الثقافة والفكر واملعرفة اليت تواكب العصر وقضا
م تقوم على الشراكة واالحرتام املتبادل من خالل عقود  كتّاب ومبدعني من مجيع البلدان العربية، والعالقة 

تنظم بينهم وبني الدار تلحظ حفظ حقوق كل طرف وواجباته جتاه اآلخر.  

  Dar Al Farabi Publishing and Distribution Company founded in 
1956. We publish book in a variety of subjects including science, hu-
manities and literature whether written in Arabic or translated. Ever 
since its inception Dar ALFARABI has been committed to the de-
fense of democratic freedoms liberation and progress. We participate 
in all Arabic book events.

من نحن 

فكر وفلسفة 



تطور عمل الدار 
منذ التأسيس (1956): وحىت بداية احلرب األهلية 

 .ً (1975): حواىل 40 إصداراً سنو

مرحلة احلرب األهلية (1975 - 1990): اقتصر 
اإلنتاج على بعض الكتب احمللية واملرتمجة والتوزيع.

مرحلة ما بعد احلرب (1990 - 1995): عدم 
استقرار يف اإلنتاج بسبب األزمة االقتصادية.

): تصاعد  2020 ): تصاعد 1996 -  2020 املرحلة احلالية (1996 - 
 200 ً إىل حوايل  30 إصدارًا سنو اإلنتاج من 

إصدار يف 2019. 
ألزمة االقتصادية يف  الوضع  ثر  أما يف 2020 

 . الضافة إىل جائحة كورو 2019لبنان، 
2020

أدب روسي 



اصداراتنا 

سيسها عام 1956 حىت اليوم، حواىل 2600  أصدرت دار الفارايب منذ 
عنوان لـ 1950 كاتبًا، وهي موزعة على املواضيع التالية: 

ع  اإلصدارات حسب المواض

سياسة 



اصداراتنا 

اإلصدارات حسب البلدان 



تشارك دار الفارايب بشكل دوري يف املعارض التالية: 

بريوت - طرابلس - انطلياس - اجلامعة اللبنانية - عكار - البرتون - البقاع - صيدا. 
حملياً: 

 صنعاء -  عمان - اجلزائر - الشارقة - الكويت - املنامة - الدوحة - القاهرة - 
ض - تونس - أبو ظيب - أربيل - بغداد.  الدار البيضاء - مسقط - الر

عربياً: 

معارض 



جوائز 

جائزة أفضل إخراج عن كتاب: ديوان املكان ملؤلفه شوقي عبد األمري يف معرض 
بريوت للكتاب 1995.

جائزة الكويت للتقدم العلمي عن كتاب: اإلرهاب الظاهرة واألبعاد النفسية عام 
.2006

جائزة العويس لالبداع  عن كتاب: كمائن العتمة ملؤلفته فاطمة املزروعي عام 
  .2013

جائزة وزارة الثقافة واالعالم يف السعودية عن كتاب: الرواية العربية والتنوير ملؤلفه الرواية العربية والتنوير ملؤلفه 
د الغامدي عام 2013. صاحل ز

جائزة أفضل دار نشر عربية 2014 - معرض الشارقة الدويل. 



شركاؤنا 

املؤسسة الوطنية لإلشهار ANEP  - اجلزائر،  االونيسكو – لبنان،  رابطة 
الناشرين املستقلني – فرنسا، مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم – اإلمارات 
العربية املتحدة، كلمة -  اإلمارت العربية املتحدة، دار الفراشة - الكويت، 
دار آراس - كردستان العراق، التجمع النسائي الدميقراطي، املعهد األملاين 
لألحباث الشرقية، احتاد كتّاب اإلمارات العربية املتحدة، دار حممد علي احلامي 

- تونس، مؤسسة قنديل - اإلمارات العربية املتحدة. 



شركاؤنا  

 Albin Michel- Anthropos_Economica - ARMAND COLIN
 - BELIN - CAMBRIDGE UNIVERSITY - CERF - CNRS -
 DE BOECK - Edions de L'Atelier - Editions Arléa - Editions
 de la Découverte - Editions du SEUIL - Editions Grasset -
 Editions L'Harmattan - Editions Minuit - Editions Robert
 Laffont - FAYARD - FELIN - Hachette Livre - I.B.
 TAURIS - janklow & Nesbit Associates - John Wiley & sons
 international - La Différence - L'Ecole des haute études en international - La Différence - L'Ecole des haute études en
 sciences sociales (L'EHESS) - Liberia Editrice Vaticana -
 MIT PRESS - Norton & Company - Odile Jacob - Penguin
 Group - Presence Africaine - Presses universitaires de france
 PUF - Ramsay - RM Education PLC - SEDIA - The Orion
 publshing group - The Wylie Agency - University Chicago
press - UNRISD - VERA ROSSI & FAUSTO ROSSI - Insti-
tut Francais

روايات عالمية 


