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أسعار الالفتات اإلعالنية في المجلة اإللكترونية )شهرًيا( 

درهم اإماراتي **  ر.�سعودي **  د.بحريني **   دوالر اأمريكي **  الحجم بالبيك�سل   حجم الإعالن 

 ١٥٫٠٢٩  ١٥٫٤٥٠  ١٫٥٤٥  ٤٫٠٩٨   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأعلى ال�سفحة   

 ١٣٫٦١٩  ١٤٫٠٠٠  ١٫٤٠٠  ٣٫7١٣   ٢٥٠ x ٣٠٠ جانبي 

 ١١٫٦7٣  ١٢٫٠٠٠  ١٫٢٠٠  ٣٫١٨٣   ٥٥٠ x ٢٢٠ جانبي طولي 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢  ٦٠ x ٤٦٨ قيا�سي 

* الحد الأق�سى لحجم الملف: ٢٠٠ كيلوبت

أسعار الالفتات اإلعالنية في النشرة اإلسبوعية اإللكترونية )شهرًيا( 

درهم اإماراتي ** ر.�سعودي **  د.بحريني **   دولر اأمريكي **  حجم الإعالن  الحجم بالبيك�سل 

 ١٤٫٥٩٢  ١٥٫٠٠٠  ١٫٥٠٠  ٣٫٩7٨   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأعلى ال�سفحة 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٥٥٠ x ٢٢٠ جانبي طولي 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأ�سفل ال�سفحة 

*الحد الأق�صى لحجم الملف: 200 كيلوبت.
**جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

أسعار اإلعالنات في المجلة اإللكترونية ومواصفاتها 
تعّرف على ما يمكن أن 

تقدمه لك المنصة اإلعالمية 
لمجلة الخليج لإلنشاء! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول عدد الزيارات في عام 2018
موقع الإعالن 

اإعالن اأعلى ال�سفحة 

اإعالن جانبي طويل

اإعالن قيا�سي

اإعالن جانبي

حجم الإعالن  

٩٠ x 7٢٨

٥٥٠ x ٢٢٠

٦٠ x ٤٦٨

٢٥٠ x ٣٠٠

الزيارات ال�سنوية للموقع

٣٠٦٫٠٠٠

٢٨٠٫٠٠٠

١٢٠٫٠٠٠

٤٨٠٫٠٠٠

التواجد على منصات التواصل االجتماعي 

حتر�ص مجلة الخليج لإلنشاء على ال�ستفادة من من�سات التوا�سل الجتماعي املنا�سبة، وذلك يف اإطار هدفها 

للو�سول اإىل املتخ�س�سني واملهتمني اجلادين يف القطاعات ذات ال�سلة يف املنطقة.  

تويرت وفي�سبوك والن�ستغرام و�سائل لرتويج كل من املجلة واملعلنني بها، مبا يعزز انت�سارها بني املتخ�س�سني يف 

دول اخلليج وجميع اأنحاء العامل.

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�صعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+، 

فاك�ص: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+،

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ ،

 فاك�ص: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�ص 11311

المملكة العربية ال�صعودية

جوال:  626 83 17 50 966+ ، 

فاك�ص: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �صركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9147 1729 973+

فاك�ص: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�سفحة داخلية

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

مطوي

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�سف �سفحة )راأ�سي(

185مم  * 120 مم

ن�سف �سفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�سف �سفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �صعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �صفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�صف �صفحة 

ن�صبة الخ�صومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�صم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�صم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�صم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

*جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

**اإ�صافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�صخة يتم تو�صيلها اإلى �صركتك مجاًنا.

طلب موقع  معين  + 15٪ اإ�صافية من تكلفة الم�صاحة

ح�صب التفاق ن�صرات بين ال�صفحات: 

٪15 عمولة الوكالة: 

تاريخ ت�صليم الإعالن/المقالة:  ي�صل اإلى مكتب النا�صر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�صر

30 يوًما قبل تاريخ الن�صر تاريخ الإلغاء:  

البيانات الفنية: 

اأوف�صت  الطباعة  

28.2 �صم  x 21 �صم   �صفحة كاملة )تريم( 

24.5 �صم x 18.5 �صم �صفحة كاملة )م�صاحة الطباعة( 

ال�صماح بـ 5 مم على جميع الجوانب  لل�صفحة الكاملة وال�صفحتين   هوام�ص 

المتقابلتين  

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �سيغة اأدوبي اكروبات بي دي اإف عالي النقاء،

 و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى اأوت لين، على اأن تكون جميع المعلومات

في الملف خارج عالمات القطع.

عرض خاص للمعلنين في المجلة المطبوعة

660 دولر اأمريكي الالفتات اإلعالنية على اإلنترنت 

الأبعاد: x 468 60 بيك�صل اإعالنات قيا�صية على ال�صفحة الرئي�صية/ اإعالنات الأبواب 

 PNG اأو ،JPG اأو GIF ال�صيغة: 
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 ١٤٫٥٩٢  ١٥٫٠٠٠  ١٫٥٠٠  ٣٫٩7٨   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأعلى ال�سفحة 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٥٥٠ x ٢٢٠ جانبي طولي 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأ�سفل ال�سفحة 

*الحد الأق�صى لحجم الملف: 200 كيلوبت.
**جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

أسعار اإلعالنات في المجلة اإللكترونية ومواصفاتها 
تعّرف على ما يمكن أن 

تقدمه لك المنصة اإلعالمية 
لمجلة الخليج لإلنشاء! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول عدد الزيارات في عام 2018
موقع الإعالن 

اإعالن اأعلى ال�سفحة 

اإعالن جانبي طويل

اإعالن قيا�سي

اإعالن جانبي

حجم الإعالن  

٩٠ x 7٢٨

٥٥٠ x ٢٢٠

٦٠ x ٤٦٨

٢٥٠ x ٣٠٠

الزيارات ال�سنوية للموقع

٣٠٦٫٠٠٠

٢٨٠٫٠٠٠

١٢٠٫٠٠٠

٤٨٠٫٠٠٠

التواجد على منصات التواصل االجتماعي 

حتر�ص مجلة الخليج لإلنشاء على ال�ستفادة من من�سات التوا�سل الجتماعي املنا�سبة، وذلك يف اإطار هدفها 

للو�سول اإىل املتخ�س�سني واملهتمني اجلادين يف القطاعات ذات ال�سلة يف املنطقة.  

تويرت وفي�سبوك والن�ستغرام و�سائل لرتويج كل من املجلة واملعلنني بها، مبا يعزز انت�سارها بني املتخ�س�سني يف 

دول اخلليج وجميع اأنحاء العامل.

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�صعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+، 

فاك�ص: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+،

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ ،

 فاك�ص: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�ص 11311

المملكة العربية ال�صعودية

جوال:  626 83 17 50 966+ ، 

فاك�ص: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �صركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9147 1729 973+

فاك�ص: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�سفحة داخلية

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

مطوي

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�سف �سفحة )راأ�سي(

185مم  * 120 مم

ن�سف �سفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�سف �سفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �صعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �صفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�صف �صفحة 

ن�صبة الخ�صومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�صم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�صم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�صم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

*جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

**اإ�صافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�صخة يتم تو�صيلها اإلى �صركتك مجاًنا.

طلب موقع  معين  + 15٪ اإ�صافية من تكلفة الم�صاحة

ح�صب التفاق ن�صرات بين ال�صفحات: 

٪15 عمولة الوكالة: 

تاريخ ت�صليم الإعالن/المقالة:  ي�صل اإلى مكتب النا�صر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�صر

30 يوًما قبل تاريخ الن�صر تاريخ الإلغاء:  

البيانات الفنية: 

اأوف�صت  الطباعة  

28.2 �صم  x 21 �صم   �صفحة كاملة )تريم( 

24.5 �صم x 18.5 �صم �صفحة كاملة )م�صاحة الطباعة( 

ال�صماح بـ 5 مم على جميع الجوانب  لل�صفحة الكاملة وال�صفحتين   هوام�ص 

المتقابلتين  

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �سيغة اأدوبي اكروبات بي دي اإف عالي النقاء،

 و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى اأوت لين، على اأن تكون جميع المعلومات

في الملف خارج عالمات القطع.

عرض خاص للمعلنين في المجلة المطبوعة

660 دولر اأمريكي الالفتات اإلعالنية على اإلنترنت 

الأبعاد: x 468 60 بيك�صل اإعالنات قيا�صية على ال�صفحة الرئي�صية/ اإعالنات الأبواب 

 PNG اأو ،JPG اأو GIF ال�صيغة: 



www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com

تعد جملة اخلليج لالإن�ساء جملة جتارية خمت�صة بقطاع البناء والإن�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية وغريها من دول اخلليج. �صدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�صناعة الإن�صاءات يف املنطقة، مبا ي�صهم بدوره يف تو�صيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�صة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �صدور الن�صخة الإجنليزية قبل ما يربو على ٣٨ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�ساء يف تعزيز مكانتها واكت�صاب �صمعة مرموقة 

يف قطاع البناء والإن�صاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�صخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ص�صني يف جميع اأنحاء اخلليج 

وباقي دول العامل. كما تتوفر عرب �صبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�صافة اإىل الن�صرة 

الإ�صبوعية للمجلة التي ت�صاهم يف تعريف القراء باآخر التطورات والفعاليات يف هذا القطاع. 

التي تهم املتخ�ص�صني يف �صناعة  وا�صعة من املجالت  الإعالمية تغطية �صاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�ساء عرب من�صتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�صميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�صركات  اأبواًبا متخ�ص�صة  والإن�صاء، وت�صم  البناء 

املو�صوعات ذات ال�صلة. 

ت�صم جملة اخلليج لالإن�ساء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�صوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�صاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�ص قطاعات ال�صناعة، ف�صال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�صاريع واملناق�صات. كما ت�صتمل اأي�صً

على تغطيات خا�صة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�صة عن اأهم امل�صاريع. 

والتغـلــيف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

٢٧-٣٠ يناير 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  

معرض الخليج للصناعة، ٥-٧ فبراير 2019، مملكة البحرين   ·

معرض الشرق األوسط للسكك الحديدية، ٢٦-٢٧ فبراير 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الشرق األوسط للكهرباء، ٥-٧ مارس 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، ١٠-١٣ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

معرض البناء والديكور السعودي)SBIE(، ١٨-٢١ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، ١-٢ أبريل 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، ٢٣-٢٥ أبريل 2019، المنامة، مملكة البحرين  ·

إندكس، سبتمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

سيتي سكيب جلوبال، أكتوبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

العربية  المملكة  الرياض،   ،*2019 أكتوبر  السعودي،  البناء  معرض   ·

السعودية

معرض الخمسة الكبار، نوفمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

* سيتم اإلعالن عن التواريخ الحًقا  

أبواب خاصة 
اإن املن�صة الإعالمية لـ جملة اخلليج لالإن�ساء تتميز باملرونة يف ال�صتجابة 

للمو�صوعات وامل�صاريع التي تلقى اأهمية لدى القراء. و�صيتم ن�صر بع�ص 

املقالت اخلا�صة املكملة للمو�صوعات الأ�صا�صية يف كل من املجلة املطبوعة 

واملجلة الإلكرتونية. 

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�صميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�صلة التي 

تقام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�صاء التي يتم توزيعها يف: 

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات المتخصصة 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             +  ٥٤٠٫٠٠٠  قارئ سنوًيا

نبذة عن القراء 
مقاولو البناء   ·

مقاولو الهند�صة املدنية   ·
املقاولون من الباطن   ·

ال�صت�صاريون   ·
املعماريون وامل�صاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�صغال العامة   ·
واملاكينات  املعدات  موزعو  امل�صتوردون/   ·

ومواد البناء

متخ�ص�صون اآخرون يف قطاع الإن�صاء  ·

)غوغل  غوغل  حتليالت  خدمة  تقدر 

اخلليج  جملة  قراء  عدد  اأنليتيك�ص( 

بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب  لالإن�ساء 

غالبيتهم  �صهرًيا،  متميز  زائر   13.000

والإمارات.  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 

يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع  وي�صهم 

واأخبار  املنتجات  ومعلومات  الأخبار  نقل 

املعلنني اإىل جمهور اأو�صع من املتخ�ص�صني 

البناء  �صناعة  يف  جاد  ب�صكل  املهتمني 

والإن�صاء يف املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 8٫91٠ )شهرًيا( 

٪٣٥

النسخة اإللكترونية     ٦٥٣٫٧١٥ زيارة للصفحة سنوًيا

ا وًيً
سن

ية 
وع

سب
٣٣٦٫٠٠٠ عدد قراء النشرة ا�

٧٠٠٠

نشرة 
إسبوعية  

٪11-24-18

٪41-34-25

٪23-44-35

٪13-54-45

٪8-64-55

٪4-65+

اإلحصائيات
للمجلة اإللكترونية 

حسب الفئة 
العمرية 

٪١١

٪٢٣ ٪٤١

٪٤
٪٨

٪١٣

المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء لعام 2019 
األبواب الخاصة 

يناير
العربية  اململكة  ال�سرقية من  املنطقة  تغطية خا�سة:   ·

ال�سعودية 

تغطية خا�سة: البحرين   ·

الإن�ساءات ال�سناعية  ·

الدهانات الواقية   ·

الأبواب وال�سبابيك  ·

الأمن وال�سالمة   ·

حماية الأ�سطح  ·

فبراير
تغطية خا�سة: ُعمان   ·

اأعمال احلديد املعماري  ·

الأ�سقف والأر�سيات والقواطع  ·

ال�سرياميك والأدوات ال�سحية   ·

والتمديدات  والكهربائية  امليكانيكية  اخلدمات   ·
ال�سحية

الطرق واجل�سور  ·

جدة،  ال�سعودية،  الكبار  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·
اململكة العربية ال�سعودية

دبي،  للكهرباء،  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص  فعالية:   ·
الإمارات العربية املتحدة

لل�سكك  الأو�سط  معر�ص وموؤمتر ال�سرق  فعالية:   ·
احلديدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

مارس
تغطية خا�سة: الريا�ص - قطار الريا�ص   ·

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ·

ال�سرف ال�سحي وامل�سارف  ·

املعدات واملاكينات الثقيلة   ·

احلفارات   ·

الوقاية من احلريق  ·

احلديد امل�سلح   ·

�سناعة الإ�سمنت   ·

الأبواب والبوابات ال�سناعية   ·

 ،)SBIE(ال�سعودي والديكور  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
جدة، اململكة العربية ال�سعودية  

فعالية: املوؤمتر واملعر�ص العاملي للبنية التحتية، دبي،   ·
الإمارات العربية املتحدة

يوليو
تغطية خا�سة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ·

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ·

التحكم يف الهواء والتهوية  ·

بناء املطارات  ·

اأعمال الدفان وا�ست�سالح الأرا�سي  ·

احلديد ال�سلب  ·

الت�سميم الداخلي  ·

مظالت واأغ�سية ال�سد الإن�سائي  ·

أغسطس
تغطية خا�سة: العراق   ·

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ·

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي  ·

الكابالت  ·

تخطيط امل�ساحات اخل�سراء  ·

اإدارة وت�سغيل و�سيانة املرافق  ·

الأنابيب   ·

سبتمبر
تغطية خا�سة: اأبوظبي  ·

وحدات الت�سوية والر�سف  ·

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�ساءات   ·

تكنولوجيا اخلر�سانة   ·

القواطع  ·

توليد الطاقة )واملولدات(  ·

املرافق الرتفيهية  ·

فعالية: �سيتي �سكيب جلوبال، دبي، الإمارات العربية املتحدة  ·

فعالية: اإندك�ص، دبي، الإمارات العربية املتحدة   ·

أبريل
تغطية خا�سة: دبي  ·

والتهوية  التدفئة  )قطاع  والتربيد  التكييف  اأعمال   ·
وتكييف الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ·

ال�سجاجيد واأغطية الأر�سيات   ·

معدات التحميل )اللوادر(   ·

مملكة  املنامة،  للبناء،  اخلليج  معر�ص  فعالية:   ·
البحرين  

مايو 
تغطية خا�سة: اململكة العربية ال�سعودية  ·

مواد تك�سية املباين والواجهات  ·

الأن�سجة والأغ�سية الأر�سية   ·

امل�سخات وال�سمامات واأجهزة الكمربي�سورات  ·

اخل�سب ال�سلب واخل�سب اللني واخل�سب الرقائقي  ·

املباين اخل�سراء  ·

املطابخ   ·

ال�ساحنات  ·

يونيو
تغطية خا�سة: الكويت  ·

التاآكل   ·

الرافعات ال�سوكية ومعدات املناولة    ·

بناء ال�سكك احلديدية  ·

الإنارة   ·

الرخام واجلرانيت  ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�سوير   ·
والت�سالت 

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ·
اأعمال احلفر والأنفاق  ·

الزجاج واملعادن   ·
منذجة معلومات البناء   ·

اخلر�سانة م�سبقة ال�سب  ·
تكنولوجيا املياه   ·

اململكة  الريا�ص،  ال�سعودي،  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
العربية ال�سعودية

فعالية: ا�ستعرا�ص فعاليات معر�ص اخلم�سة الكبار،   ·
دبي، الإمارات العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�سة: الإمارات ال�سمالية   ·
اخلربات ال�سينية يف قطاع البناء   ·

الطاقة ال�سم�سية   ·
وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�سانة 	·

الفنادق والق�سور والفيالت الفخمة   ·
الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأنظمة منع ت�سرب املياه   ·
الإمارات  دبي،  الكبار،  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·

العربية املتحدة

ديسمبر 
تغطية خا�سة: جدة  ·
النقل ومناولة املواد  ·

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ·
احلمامات  ·

حماية البيئة   ·
الواجهات اخلارجية   ·

املواد العازلة   ·
البال�ستيك يف مواد البناء   ·

اأنظمة اإدارة البناء   ·
النقل  ·

ال�سقالت وقوالب �سب اخلر�سانة  ·

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة
معدات الهدم   ·

املعدات اليدوية   ·
تاأجري الوحدات ال�سناعية   ·

الإنارة   ·
املواد املانعة للت�سرب والال�سقة   ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·
الزجاج  ·

منذجة معلومات البناء  ·
معدات التثبيت  ·

الت�سميم الداخلي  ·

التوظيف والتدريب  ·

الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأدوات الطاقة   ·

حماية الأ�سطح  ·

ال�سقالت  ·

القرميد والإ�سمنت   ·

اأعمال البناء بالطباعة ثالثية الأبعاد  ·

تتناول  جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من املو�صوعات اخلا�صة باأعمال الإن�صاءات ومواد البناء واخلدمات ال�صرورية ذات ال�صلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�صعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

دول العامل 

اإلحصائيات
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�صعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 

٪٣٥

٪١٢٪١٥

٪٦

٪١٠

٪١٤

٪٨



www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com www.gc-arabic.com

تعد جملة اخلليج لالإن�ساء جملة جتارية خمت�صة بقطاع البناء والإن�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية وغريها من دول اخلليج. �صدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�صناعة الإن�صاءات يف املنطقة، مبا ي�صهم بدوره يف تو�صيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�صة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �صدور الن�صخة الإجنليزية قبل ما يربو على ٣٨ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�ساء يف تعزيز مكانتها واكت�صاب �صمعة مرموقة 

يف قطاع البناء والإن�صاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�صخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ص�صني يف جميع اأنحاء اخلليج 

وباقي دول العامل. كما تتوفر عرب �صبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�صافة اإىل الن�صرة 

الإ�صبوعية للمجلة التي ت�صاهم يف تعريف القراء باآخر التطورات والفعاليات يف هذا القطاع. 

التي تهم املتخ�ص�صني يف �صناعة  وا�صعة من املجالت  الإعالمية تغطية �صاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�ساء عرب من�صتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�صميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�صركات  اأبواًبا متخ�ص�صة  والإن�صاء، وت�صم  البناء 

املو�صوعات ذات ال�صلة. 

ت�صم جملة اخلليج لالإن�ساء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�صوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�صاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�ص قطاعات ال�صناعة، ف�صال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�صاريع واملناق�صات. كما ت�صتمل اأي�صً

على تغطيات خا�صة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�صة عن اأهم امل�صاريع. 

والتغـلــيف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

٢٧-٣٠ يناير 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  

معرض الخليج للصناعة، ٥-٧ فبراير 2019، مملكة البحرين   ·

معرض الشرق األوسط للسكك الحديدية، ٢٦-٢٧ فبراير 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الشرق األوسط للكهرباء، ٥-٧ مارس 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، ١٠-١٣ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

معرض البناء والديكور السعودي)SBIE(، ١٨-٢١ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، ١-٢ أبريل 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، ٢٣-٢٥ أبريل 2019، المنامة، مملكة البحرين  ·

إندكس، سبتمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

سيتي سكيب جلوبال، أكتوبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

العربية  المملكة  الرياض،   ،*2019 أكتوبر  السعودي،  البناء  معرض   ·

السعودية

معرض الخمسة الكبار، نوفمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

* سيتم اإلعالن عن التواريخ الحًقا  

أبواب خاصة 
اإن املن�صة الإعالمية لـ جملة اخلليج لالإن�ساء تتميز باملرونة يف ال�صتجابة 

للمو�صوعات وامل�صاريع التي تلقى اأهمية لدى القراء. و�صيتم ن�صر بع�ص 

املقالت اخلا�صة املكملة للمو�صوعات الأ�صا�صية يف كل من املجلة املطبوعة 

واملجلة الإلكرتونية. 

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�صميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�صلة التي 

تقام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�صاء التي يتم توزيعها يف: 

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات المتخصصة 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             +  ٥٤٠٫٠٠٠  قارئ سنوًيا

نبذة عن القراء 
مقاولو البناء   ·

مقاولو الهند�صة املدنية   ·
املقاولون من الباطن   ·

ال�صت�صاريون   ·
املعماريون وامل�صاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�صغال العامة   ·
واملاكينات  املعدات  موزعو  امل�صتوردون/   ·

ومواد البناء

متخ�ص�صون اآخرون يف قطاع الإن�صاء  ·

)غوغل  غوغل  حتليالت  خدمة  تقدر 

اخلليج  جملة  قراء  عدد  اأنليتيك�ص( 

بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب  لالإن�ساء 

غالبيتهم  �صهرًيا،  متميز  زائر   13.000

والإمارات.  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 

يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع  وي�صهم 

واأخبار  املنتجات  ومعلومات  الأخبار  نقل 

املعلنني اإىل جمهور اأو�صع من املتخ�ص�صني 

البناء  �صناعة  يف  جاد  ب�صكل  املهتمني 

والإن�صاء يف املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 8٫91٠ )شهرًيا( 
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء لعام 2019 
األبواب الخاصة 

يناير
العربية  اململكة  ال�سرقية من  املنطقة  تغطية خا�سة:   ·

ال�سعودية 

تغطية خا�سة: البحرين   ·

الإن�ساءات ال�سناعية  ·

الدهانات الواقية   ·

الأبواب وال�سبابيك  ·

الأمن وال�سالمة   ·

حماية الأ�سطح  ·

فبراير
تغطية خا�سة: ُعمان   ·

اأعمال احلديد املعماري  ·

الأ�سقف والأر�سيات والقواطع  ·

ال�سرياميك والأدوات ال�سحية   ·

والتمديدات  والكهربائية  امليكانيكية  اخلدمات   ·
ال�سحية

الطرق واجل�سور  ·

جدة،  ال�سعودية،  الكبار  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·
اململكة العربية ال�سعودية

دبي،  للكهرباء،  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص  فعالية:   ·
الإمارات العربية املتحدة

لل�سكك  الأو�سط  معر�ص وموؤمتر ال�سرق  فعالية:   ·
احلديدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

مارس
تغطية خا�سة: الريا�ص - قطار الريا�ص   ·

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ·

ال�سرف ال�سحي وامل�سارف  ·

املعدات واملاكينات الثقيلة   ·

احلفارات   ·

الوقاية من احلريق  ·

احلديد امل�سلح   ·

�سناعة الإ�سمنت   ·

الأبواب والبوابات ال�سناعية   ·

 ،)SBIE(ال�سعودي والديكور  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
جدة، اململكة العربية ال�سعودية  

فعالية: املوؤمتر واملعر�ص العاملي للبنية التحتية، دبي،   ·
الإمارات العربية املتحدة

يوليو
تغطية خا�سة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ·

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ·

التحكم يف الهواء والتهوية  ·

بناء املطارات  ·

اأعمال الدفان وا�ست�سالح الأرا�سي  ·

احلديد ال�سلب  ·

الت�سميم الداخلي  ·

مظالت واأغ�سية ال�سد الإن�سائي  ·

أغسطس
تغطية خا�سة: العراق   ·

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ·

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي  ·

الكابالت  ·

تخطيط امل�ساحات اخل�سراء  ·

اإدارة وت�سغيل و�سيانة املرافق  ·

الأنابيب   ·

سبتمبر
تغطية خا�سة: اأبوظبي  ·

وحدات الت�سوية والر�سف  ·

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�ساءات   ·

تكنولوجيا اخلر�سانة   ·

القواطع  ·

توليد الطاقة )واملولدات(  ·

املرافق الرتفيهية  ·

فعالية: �سيتي �سكيب جلوبال، دبي، الإمارات العربية املتحدة  ·

فعالية: اإندك�ص، دبي، الإمارات العربية املتحدة   ·

أبريل
تغطية خا�سة: دبي  ·

والتهوية  التدفئة  )قطاع  والتربيد  التكييف  اأعمال   ·
وتكييف الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ·

ال�سجاجيد واأغطية الأر�سيات   ·

معدات التحميل )اللوادر(   ·

مملكة  املنامة،  للبناء،  اخلليج  معر�ص  فعالية:   ·
البحرين  

مايو 
تغطية خا�سة: اململكة العربية ال�سعودية  ·

مواد تك�سية املباين والواجهات  ·

الأن�سجة والأغ�سية الأر�سية   ·

امل�سخات وال�سمامات واأجهزة الكمربي�سورات  ·

اخل�سب ال�سلب واخل�سب اللني واخل�سب الرقائقي  ·

املباين اخل�سراء  ·

املطابخ   ·

ال�ساحنات  ·

يونيو
تغطية خا�سة: الكويت  ·

التاآكل   ·

الرافعات ال�سوكية ومعدات املناولة    ·

بناء ال�سكك احلديدية  ·

الإنارة   ·

الرخام واجلرانيت  ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�سوير   ·
والت�سالت 

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ·
اأعمال احلفر والأنفاق  ·

الزجاج واملعادن   ·
منذجة معلومات البناء   ·

اخلر�سانة م�سبقة ال�سب  ·
تكنولوجيا املياه   ·

اململكة  الريا�ص،  ال�سعودي،  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
العربية ال�سعودية

فعالية: ا�ستعرا�ص فعاليات معر�ص اخلم�سة الكبار،   ·
دبي، الإمارات العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�سة: الإمارات ال�سمالية   ·
اخلربات ال�سينية يف قطاع البناء   ·

الطاقة ال�سم�سية   ·
وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�سانة 	·

الفنادق والق�سور والفيالت الفخمة   ·
الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأنظمة منع ت�سرب املياه   ·
الإمارات  دبي،  الكبار،  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·

العربية املتحدة

ديسمبر 
تغطية خا�سة: جدة  ·
النقل ومناولة املواد  ·

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ·
احلمامات  ·

حماية البيئة   ·
الواجهات اخلارجية   ·

املواد العازلة   ·
البال�ستيك يف مواد البناء   ·

اأنظمة اإدارة البناء   ·
النقل  ·

ال�سقالت وقوالب �سب اخلر�سانة  ·

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة
معدات الهدم   ·

املعدات اليدوية   ·
تاأجري الوحدات ال�سناعية   ·

الإنارة   ·
املواد املانعة للت�سرب والال�سقة   ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·
الزجاج  ·

منذجة معلومات البناء  ·
معدات التثبيت  ·

الت�سميم الداخلي  ·

التوظيف والتدريب  ·

الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأدوات الطاقة   ·

حماية الأ�سطح  ·

ال�سقالت  ·

القرميد والإ�سمنت   ·

اأعمال البناء بالطباعة ثالثية الأبعاد  ·

تتناول  جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من املو�صوعات اخلا�صة باأعمال الإن�صاءات ومواد البناء واخلدمات ال�صرورية ذات ال�صلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�صعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

دول العامل 

اإلحصائيات
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�صعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 
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تعد جملة اخلليج لالإن�ساء جملة جتارية خمت�صة بقطاع البناء والإن�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية وغريها من دول اخلليج. �صدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�صناعة الإن�صاءات يف املنطقة، مبا ي�صهم بدوره يف تو�صيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�صة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �صدور الن�صخة الإجنليزية قبل ما يربو على ٣٨ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�ساء يف تعزيز مكانتها واكت�صاب �صمعة مرموقة 

يف قطاع البناء والإن�صاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�صخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ص�صني يف جميع اأنحاء اخلليج 

وباقي دول العامل. كما تتوفر عرب �صبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�صافة اإىل الن�صرة 

الإ�صبوعية للمجلة التي ت�صاهم يف تعريف القراء باآخر التطورات والفعاليات يف هذا القطاع. 

التي تهم املتخ�ص�صني يف �صناعة  وا�صعة من املجالت  الإعالمية تغطية �صاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�ساء عرب من�صتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�صميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�صركات  اأبواًبا متخ�ص�صة  والإن�صاء، وت�صم  البناء 

املو�صوعات ذات ال�صلة. 

ت�صم جملة اخلليج لالإن�ساء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�صوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�صاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�ص قطاعات ال�صناعة، ف�صال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�صاريع واملناق�صات. كما ت�صتمل اأي�صً

على تغطيات خا�صة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�صة عن اأهم امل�صاريع. 

والتغـلــيف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

٢٧-٣٠ يناير 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  

معرض الخليج للصناعة، ٥-٧ فبراير 2019، مملكة البحرين   ·

معرض الشرق األوسط للسكك الحديدية، ٢٦-٢٧ فبراير 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الشرق األوسط للكهرباء، ٥-٧ مارس 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، ١٠-١٣ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

معرض البناء والديكور السعودي)SBIE(، ١٨-٢١ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، ١-٢ أبريل 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، ٢٣-٢٥ أبريل 2019، المنامة، مملكة البحرين  ·

إندكس، سبتمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

سيتي سكيب جلوبال، أكتوبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

العربية  المملكة  الرياض،   ،*2019 أكتوبر  السعودي،  البناء  معرض   ·

السعودية

معرض الخمسة الكبار، نوفمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

* سيتم اإلعالن عن التواريخ الحًقا  

أبواب خاصة 
اإن املن�صة الإعالمية لـ جملة اخلليج لالإن�ساء تتميز باملرونة يف ال�صتجابة 

للمو�صوعات وامل�صاريع التي تلقى اأهمية لدى القراء. و�صيتم ن�صر بع�ص 

املقالت اخلا�صة املكملة للمو�صوعات الأ�صا�صية يف كل من املجلة املطبوعة 

واملجلة الإلكرتونية. 

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�صميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�صلة التي 

تقام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�صاء التي يتم توزيعها يف: 

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات المتخصصة 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             +  ٥٤٠٫٠٠٠  قارئ سنوًيا

نبذة عن القراء 
مقاولو البناء   ·

مقاولو الهند�صة املدنية   ·
املقاولون من الباطن   ·

ال�صت�صاريون   ·
املعماريون وامل�صاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�صغال العامة   ·
واملاكينات  املعدات  موزعو  امل�صتوردون/   ·

ومواد البناء

متخ�ص�صون اآخرون يف قطاع الإن�صاء  ·

)غوغل  غوغل  حتليالت  خدمة  تقدر 

اخلليج  جملة  قراء  عدد  اأنليتيك�ص( 

بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب  لالإن�ساء 

غالبيتهم  �صهرًيا،  متميز  زائر   13.000

والإمارات.  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 

يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع  وي�صهم 

واأخبار  املنتجات  ومعلومات  الأخبار  نقل 

املعلنني اإىل جمهور اأو�صع من املتخ�ص�صني 

البناء  �صناعة  يف  جاد  ب�صكل  املهتمني 

والإن�صاء يف املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 8٫91٠ )شهرًيا( 

٪٣٥
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء لعام 2019 
األبواب الخاصة 

يناير
العربية  اململكة  ال�سرقية من  املنطقة  تغطية خا�سة:   ·

ال�سعودية 

تغطية خا�سة: البحرين   ·

الإن�ساءات ال�سناعية  ·

الدهانات الواقية   ·

الأبواب وال�سبابيك  ·

الأمن وال�سالمة   ·

حماية الأ�سطح  ·

فبراير
تغطية خا�سة: ُعمان   ·

اأعمال احلديد املعماري  ·

الأ�سقف والأر�سيات والقواطع  ·

ال�سرياميك والأدوات ال�سحية   ·

والتمديدات  والكهربائية  امليكانيكية  اخلدمات   ·
ال�سحية

الطرق واجل�سور  ·

جدة،  ال�سعودية،  الكبار  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·
اململكة العربية ال�سعودية

دبي،  للكهرباء،  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص  فعالية:   ·
الإمارات العربية املتحدة

لل�سكك  الأو�سط  معر�ص وموؤمتر ال�سرق  فعالية:   ·
احلديدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

مارس
تغطية خا�سة: الريا�ص - قطار الريا�ص   ·

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ·

ال�سرف ال�سحي وامل�سارف  ·

املعدات واملاكينات الثقيلة   ·

احلفارات   ·

الوقاية من احلريق  ·

احلديد امل�سلح   ·

�سناعة الإ�سمنت   ·

الأبواب والبوابات ال�سناعية   ·

 ،)SBIE(ال�سعودي والديكور  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
جدة، اململكة العربية ال�سعودية  

فعالية: املوؤمتر واملعر�ص العاملي للبنية التحتية، دبي،   ·
الإمارات العربية املتحدة

يوليو
تغطية خا�سة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ·

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ·

التحكم يف الهواء والتهوية  ·

بناء املطارات  ·

اأعمال الدفان وا�ست�سالح الأرا�سي  ·

احلديد ال�سلب  ·

الت�سميم الداخلي  ·

مظالت واأغ�سية ال�سد الإن�سائي  ·

أغسطس
تغطية خا�سة: العراق   ·

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ·

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي  ·

الكابالت  ·

تخطيط امل�ساحات اخل�سراء  ·

اإدارة وت�سغيل و�سيانة املرافق  ·

الأنابيب   ·

سبتمبر
تغطية خا�سة: اأبوظبي  ·

وحدات الت�سوية والر�سف  ·

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�ساءات   ·

تكنولوجيا اخلر�سانة   ·

القواطع  ·

توليد الطاقة )واملولدات(  ·

املرافق الرتفيهية  ·

فعالية: �سيتي �سكيب جلوبال، دبي، الإمارات العربية املتحدة  ·

فعالية: اإندك�ص، دبي، الإمارات العربية املتحدة   ·

أبريل
تغطية خا�سة: دبي  ·

والتهوية  التدفئة  )قطاع  والتربيد  التكييف  اأعمال   ·
وتكييف الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ·

ال�سجاجيد واأغطية الأر�سيات   ·

معدات التحميل )اللوادر(   ·

مملكة  املنامة،  للبناء،  اخلليج  معر�ص  فعالية:   ·
البحرين  

مايو 
تغطية خا�سة: اململكة العربية ال�سعودية  ·

مواد تك�سية املباين والواجهات  ·

الأن�سجة والأغ�سية الأر�سية   ·

امل�سخات وال�سمامات واأجهزة الكمربي�سورات  ·

اخل�سب ال�سلب واخل�سب اللني واخل�سب الرقائقي  ·

املباين اخل�سراء  ·

املطابخ   ·

ال�ساحنات  ·

يونيو
تغطية خا�سة: الكويت  ·

التاآكل   ·

الرافعات ال�سوكية ومعدات املناولة    ·

بناء ال�سكك احلديدية  ·

الإنارة   ·

الرخام واجلرانيت  ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�سوير   ·
والت�سالت 

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ·
اأعمال احلفر والأنفاق  ·

الزجاج واملعادن   ·
منذجة معلومات البناء   ·

اخلر�سانة م�سبقة ال�سب  ·
تكنولوجيا املياه   ·

اململكة  الريا�ص،  ال�سعودي،  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
العربية ال�سعودية

فعالية: ا�ستعرا�ص فعاليات معر�ص اخلم�سة الكبار،   ·
دبي، الإمارات العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�سة: الإمارات ال�سمالية   ·
اخلربات ال�سينية يف قطاع البناء   ·

الطاقة ال�سم�سية   ·
وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�سانة 	·

الفنادق والق�سور والفيالت الفخمة   ·
الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأنظمة منع ت�سرب املياه   ·
الإمارات  دبي،  الكبار،  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·

العربية املتحدة

ديسمبر 
تغطية خا�سة: جدة  ·
النقل ومناولة املواد  ·

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ·
احلمامات  ·

حماية البيئة   ·
الواجهات اخلارجية   ·

املواد العازلة   ·
البال�ستيك يف مواد البناء   ·

اأنظمة اإدارة البناء   ·
النقل  ·

ال�سقالت وقوالب �سب اخلر�سانة  ·

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة
معدات الهدم   ·

املعدات اليدوية   ·
تاأجري الوحدات ال�سناعية   ·

الإنارة   ·
املواد املانعة للت�سرب والال�سقة   ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·
الزجاج  ·

منذجة معلومات البناء  ·
معدات التثبيت  ·

الت�سميم الداخلي  ·

التوظيف والتدريب  ·

الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأدوات الطاقة   ·

حماية الأ�سطح  ·

ال�سقالت  ·

القرميد والإ�سمنت   ·

اأعمال البناء بالطباعة ثالثية الأبعاد  ·

تتناول  جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من املو�صوعات اخلا�صة باأعمال الإن�صاءات ومواد البناء واخلدمات ال�صرورية ذات ال�صلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�صعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

دول العامل 

اإلحصائيات
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�صعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 
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تعد جملة اخلليج لالإن�ساء جملة جتارية خمت�صة بقطاع البناء والإن�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية وغريها من دول اخلليج. �صدرت 

املجلة بهدف توفري تغطية كاملة للمتحدثني باللغة العربية من املهتمني ب�صناعة الإن�صاءات يف املنطقة، مبا ي�صهم بدوره يف تو�صيع قاعدة 

القراء، واإتاحة الفر�صة للتعرف على خمتلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.

ومنذ �صدور الن�صخة الإجنليزية قبل ما يربو على ٣٨ عاًما، جنحت جملة اخلليج لالإن�ساء يف تعزيز مكانتها واكت�صاب �صمعة مرموقة 

يف قطاع البناء والإن�صاء يف منطقة اخلليج العربي. ويتم توزيع الن�صخة املطبوعة من املجلة على املتخ�ص�صني يف جميع اأنحاء اخلليج 

وباقي دول العامل. كما تتوفر عرب �صبكة الإنرتنت العاملية عن طريق املوقع الإلكرتوين www.gc-arabic.com، بالإ�صافة اإىل الن�صرة 

الإ�صبوعية للمجلة التي ت�صاهم يف تعريف القراء باآخر التطورات والفعاليات يف هذا القطاع. 

التي تهم املتخ�ص�صني يف �صناعة  وا�صعة من املجالت  الإعالمية تغطية �صاملة ملجموعة  جملة اخلليج لالإن�ساء عرب من�صتها  وتوفر 

املبتكرة، وغريها من  واملنتجات  الداخلي،  والت�صميم  العقارات،  املقاولني، وقطاع  ل�صركات  اأبواًبا متخ�ص�صة  والإن�صاء، وت�صم  البناء 

املو�صوعات ذات ال�صلة. 

ت�صم جملة اخلليج لالإن�ساء العديد من الأبواب املنتظمة التي تلقي ال�صوء على اأحدث الأخبار املتعلقة بقطاع الإن�صاءات، واآخر التطورات 

ا  التكنولوجية يف بع�ص قطاعات ال�صناعة، ف�صال عن جمموعة متنوعة من الأخبار، ومعلومات عن امل�صاريع واملناق�صات. كما ت�صتمل اأي�صً

على تغطيات خا�صة عن بلدان املنطقة، وتقارير خا�صة عن اأهم امل�صاريع. 

والتغـلــيف،  للطباعة  السعودي  والمعرض  البتروكيماوية  والصناعات  للبالستيك  السعودي  المعرض   ·

٢٧-٣٠ يناير 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  

معرض الخليج للصناعة، ٥-٧ فبراير 2019، مملكة البحرين   ·

معرض الشرق األوسط للسكك الحديدية، ٢٦-٢٧ فبراير 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الشرق األوسط للكهرباء، ٥-٧ مارس 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخمسة الكبار السعودية، ١٠-١٣ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

معرض البناء والديكور السعودي)SBIE(، ١٨-٢١ مارس 2019، جدة، المملكة العربية السعودية  ·

المؤتمر والمعرض العالمي للبنية التحتية، ١-٢ أبريل 2019، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

معرض الخليج للبناء، ٢٣-٢٥ أبريل 2019، المنامة، مملكة البحرين  ·

إندكس، سبتمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

سيتي سكيب جلوبال، أكتوبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

العربية  المملكة  الرياض،   ،*2019 أكتوبر  السعودي،  البناء  معرض   ·

السعودية

معرض الخمسة الكبار، نوفمبر 2019*، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ·

* سيتم اإلعالن عن التواريخ الحًقا  

أبواب خاصة 
اإن املن�صة الإعالمية لـ جملة اخلليج لالإن�ساء تتميز باملرونة يف ال�صتجابة 

للمو�صوعات وامل�صاريع التي تلقى اأهمية لدى القراء. و�صيتم ن�صر بع�ص 

املقالت اخلا�صة املكملة للمو�صوعات الأ�صا�صية يف كل من املجلة املطبوعة 

واملجلة الإلكرتونية. 

ميكنك تعزيز تواجدك يف الفعاليات الرائدة يف قطاع البناء والت�صميم الداخلي والعقارات وغريها من الفعاليات ذات ال�صلة التي 

تقام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وذلك من خالل جملة اخلليج لالإن�صاء التي يتم توزيعها يف: 

مشاركة مجلة الخليج لإلنشاء في الفعاليات المتخصصة 

التوزيع والقراءاستعراض عام 
النسخة المطبوعة             +  ٥٤٠٫٠٠٠  قارئ سنوًيا

نبذة عن القراء 
مقاولو البناء   ·

مقاولو الهند�صة املدنية   ·
املقاولون من الباطن   ·

ال�صت�صاريون   ·
املعماريون وامل�صاحون   ·

الإدارات احلكومية وهيئات الأ�صغال العامة   ·
واملاكينات  املعدات  موزعو  امل�صتوردون/   ·

ومواد البناء

متخ�ص�صون اآخرون يف قطاع الإن�صاء  ·

)غوغل  غوغل  حتليالت  خدمة  تقدر 

اخلليج  جملة  قراء  عدد  اأنليتيك�ص( 

بنحو  الإلكرتوين  موقعها  عرب  لالإن�ساء 

غالبيتهم  �صهرًيا،  متميز  زائر   13.000

والإمارات.  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 

يف  للمجلة  الإلكرتوين  املوقع  وي�صهم 

واأخبار  املنتجات  ومعلومات  الأخبار  نقل 

املعلنني اإىل جمهور اأو�صع من املتخ�ص�صني 

البناء  �صناعة  يف  جاد  ب�صكل  املهتمني 

والإن�صاء يف املنطقة.

متوسط التوزيع الجغرافي للمجلة المطبوعة 8٫91٠ )شهرًيا( 

٪٣٥

النسخة اإللكترونية     ٦٥٣٫٧١٥ زيارة للصفحة سنوًيا

ا وًيً
سن

ية 
وع

سب
٣٣٦٫٠٠٠ عدد قراء النشرة ا�
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نشرة 
إسبوعية  

٪11-24-18

٪41-34-25

٪23-44-35

٪13-54-45

٪8-64-55

٪4-65+

اإلحصائيات
للمجلة اإللكترونية 

حسب الفئة 
العمرية 
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المواد التحريرية لمجلة الخليج لإلنشاء لعام 2019 
األبواب الخاصة 

يناير
العربية  اململكة  ال�سرقية من  املنطقة  تغطية خا�سة:   ·

ال�سعودية 

تغطية خا�سة: البحرين   ·

الإن�ساءات ال�سناعية  ·

الدهانات الواقية   ·

الأبواب وال�سبابيك  ·

الأمن وال�سالمة   ·

حماية الأ�سطح  ·

فبراير
تغطية خا�سة: ُعمان   ·

اأعمال احلديد املعماري  ·

الأ�سقف والأر�سيات والقواطع  ·

ال�سرياميك والأدوات ال�سحية   ·

والتمديدات  والكهربائية  امليكانيكية  اخلدمات   ·
ال�سحية

الطرق واجل�سور  ·

جدة،  ال�سعودية،  الكبار  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·
اململكة العربية ال�سعودية

دبي،  للكهرباء،  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص  فعالية:   ·
الإمارات العربية املتحدة

لل�سكك  الأو�سط  معر�ص وموؤمتر ال�سرق  فعالية:   ·
احلديدية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

مارس
تغطية خا�سة: الريا�ص - قطار الريا�ص   ·

اخلربات الأملانية يف قطاع البناء   ·

ال�سرف ال�سحي وامل�سارف  ·

املعدات واملاكينات الثقيلة   ·

احلفارات   ·

الوقاية من احلريق  ·

احلديد امل�سلح   ·

�سناعة الإ�سمنت   ·

الأبواب والبوابات ال�سناعية   ·

 ،)SBIE(ال�سعودي والديكور  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
جدة، اململكة العربية ال�سعودية  

فعالية: املوؤمتر واملعر�ص العاملي للبنية التحتية، دبي،   ·
الإمارات العربية املتحدة

يوليو
تغطية خا�سة: مكة املكرمة واملدينة املنورة  ·

اخلربات الرتكية يف قطاع البناء   ·

التحكم يف الهواء والتهوية  ·

بناء املطارات  ·

اأعمال الدفان وا�ست�سالح الأرا�سي  ·

احلديد ال�سلب  ·

الت�سميم الداخلي  ·

مظالت واأغ�سية ال�سد الإن�سائي  ·

أغسطس
تغطية خا�سة: العراق   ·

اخلربات الهندية يف قطاع البناء  ·

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي  ·

الكابالت  ·

تخطيط امل�ساحات اخل�سراء  ·

اإدارة وت�سغيل و�سيانة املرافق  ·

الأنابيب   ·

سبتمبر
تغطية خا�سة: اأبوظبي  ·

وحدات الت�سوية والر�سف  ·

املواد الكيميائية يف قطاع الإن�ساءات   ·

تكنولوجيا اخلر�سانة   ·

القواطع  ·

توليد الطاقة )واملولدات(  ·

املرافق الرتفيهية  ·

فعالية: �سيتي �سكيب جلوبال، دبي، الإمارات العربية املتحدة  ·

فعالية: اإندك�ص، دبي، الإمارات العربية املتحدة   ·

أبريل
تغطية خا�سة: دبي  ·

والتهوية  التدفئة  )قطاع  والتربيد  التكييف  اأعمال   ·
وتكييف الهواء والتربيد(

القرميد والطابوق  ·

ال�سجاجيد واأغطية الأر�سيات   ·

معدات التحميل )اللوادر(   ·

مملكة  املنامة،  للبناء،  اخلليج  معر�ص  فعالية:   ·
البحرين  

مايو 
تغطية خا�سة: اململكة العربية ال�سعودية  ·

مواد تك�سية املباين والواجهات  ·

الأن�سجة والأغ�سية الأر�سية   ·

امل�سخات وال�سمامات واأجهزة الكمربي�سورات  ·

اخل�سب ال�سلب واخل�سب اللني واخل�سب الرقائقي  ·

املباين اخل�سراء  ·

املطابخ   ·

ال�ساحنات  ·

يونيو
تغطية خا�سة: الكويت  ·

التاآكل   ·

الرافعات ال�سوكية ومعدات املناولة    ·

بناء ال�سكك احلديدية  ·

الإنارة   ·

الرخام واجلرانيت  ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·

املعلومات  وتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثي  الت�سوير   ·
والت�سالت 

أكتوبر
الرافعات واآلت الرفع  ·
اأعمال احلفر والأنفاق  ·

الزجاج واملعادن   ·
منذجة معلومات البناء   ·

اخلر�سانة م�سبقة ال�سب  ·
تكنولوجيا املياه   ·

اململكة  الريا�ص،  ال�سعودي،  البناء  معر�ص  فعالية:   ·
العربية ال�سعودية

فعالية: ا�ستعرا�ص فعاليات معر�ص اخلم�سة الكبار،   ·
دبي، الإمارات العربية املتحدة

نوفمبر
تغطية خا�سة: الإمارات ال�سمالية   ·
اخلربات ال�سينية يف قطاع البناء   ·

الطاقة ال�سم�سية   ·
وحدات تفتيت وتنقية وخلط اخلر�سانة 	·

الفنادق والق�سور والفيالت الفخمة   ·
الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأنظمة منع ت�سرب املياه   ·
الإمارات  دبي،  الكبار،  اخلم�سة  معر�ص  فعالية:   ·

العربية املتحدة

ديسمبر 
تغطية خا�سة: جدة  ·
النقل ومناولة املواد  ·

اخلربات الأمريكية يف قطاع البناء   ·
احلمامات  ·

حماية البيئة   ·
الواجهات اخلارجية   ·

املواد العازلة   ·
البال�ستيك يف مواد البناء   ·

اأنظمة اإدارة البناء   ·
النقل  ·

ال�سقالت وقوالب �سب اخلر�سانة  ·

إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة
معدات الهدم   ·

املعدات اليدوية   ·
تاأجري الوحدات ال�سناعية   ·

الإنارة   ·
املواد املانعة للت�سرب والال�سقة   ·

امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية   ·
الزجاج  ·

منذجة معلومات البناء  ·
معدات التثبيت  ·

الت�سميم الداخلي  ·

التوظيف والتدريب  ·

الدهانات والطالء اخلارجي  ·

اأدوات الطاقة   ·

حماية الأ�سطح  ·

ال�سقالت  ·

القرميد والإ�سمنت   ·

اأعمال البناء بالطباعة ثالثية الأبعاد  ·

تتناول  جملة اخلليج لالإن�صاء العديد من املو�صوعات اخلا�صة باأعمال الإن�صاءات ومواد البناء واخلدمات ال�صرورية ذات ال�صلة، مبا يف ذلك: 

توزيع
النسخة

المطبوعة 

ال�صعودية 

الإمارات 

البحرين 

الكويت 

ُعمان

قطر 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

دول العامل 

اإلحصائيات
للمجلة

اإللكترونية 
حسب الدولة 

ال�صعودية 

الإمارات العربية املتحدة 

البحرين 

قطر

الكويت

ُعمان 

باقي دول العامل 
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أسعار الالفتات اإلعالنية في المجلة اإللكترونية )شهرًيا( 

درهم اإماراتي **  ر.�سعودي **  د.بحريني **   دوالر اأمريكي **  الحجم بالبيك�سل   حجم الإعالن 

 ١٥٫٠٢٩  ١٥٫٤٥٠  ١٫٥٤٥  ٤٫٠٩٨   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأعلى ال�سفحة   

 ١٣٫٦١٩  ١٤٫٠٠٠  ١٫٤٠٠  ٣٫7١٣   ٢٥٠ x ٣٠٠ جانبي 

 ١١٫٦7٣  ١٢٫٠٠٠  ١٫٢٠٠  ٣٫١٨٣   ٥٥٠ x ٢٢٠ جانبي طولي 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢  ٦٠ x ٤٦٨ قيا�سي 

* الحد الأق�سى لحجم الملف: ٢٠٠ كيلوبت

أسعار الالفتات اإلعالنية في النشرة اإلسبوعية اإللكترونية )شهرًيا( 

درهم اإماراتي ** ر.�سعودي **  د.بحريني **   دولر اأمريكي **  حجم الإعالن  الحجم بالبيك�سل 

 ١٤٫٥٩٢  ١٥٫٠٠٠  ١٫٥٠٠  ٣٫٩7٨   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأعلى ال�سفحة 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٥٥٠ x ٢٢٠ جانبي طولي 

 ٩٫7٢٨  ١٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٦٥٢   ٩٠ x 7٢٨ ليدربورد اأ�سفل ال�سفحة 

*الحد الأق�صى لحجم الملف: 200 كيلوبت.
**جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

أسعار اإلعالنات في المجلة اإللكترونية ومواصفاتها 
تعّرف على ما يمكن أن 

تقدمه لك المنصة اإلعالمية 
لمجلة الخليج لإلنشاء! 

عدد قراء للمجلة 
المطبوعة

عدد الزوار على اإلنترنت 
)الموقع اإللكتروني

والتطبيقات(

شهرًيا

عدد نسخ النشرة اإللكترونية
اإلسبوعية شهرًيا

ارتباط بدليل ABC اإللكتروني،   
تغطية شاملة في 11 عدًدا من 
المجلة عبر دول الخليج الست 

٦ دول عدد الزيارات في عام 2018
موقع الإعالن 

اإعالن اأعلى ال�سفحة 

اإعالن جانبي طويل

اإعالن قيا�سي

اإعالن جانبي

حجم الإعالن  

٩٠ x 7٢٨

٥٥٠ x ٢٢٠

٦٠ x ٤٦٨

٢٥٠ x ٣٠٠

الزيارات ال�سنوية للموقع

٣٠٦٫٠٠٠

٢٨٠٫٠٠٠

١٢٠٫٠٠٠

٤٨٠٫٠٠٠

التواجد على منصات التواصل االجتماعي 

حتر�ص مجلة الخليج لإلنشاء على ال�ستفادة من من�سات التوا�سل الجتماعي املنا�سبة، وذلك يف اإطار هدفها 

للو�سول اإىل املتخ�س�سني واملهتمني اجلادين يف القطاعات ذات ال�سلة يف املنطقة.  

تويرت وفي�سبوك والن�ستغرام و�سائل لرتويج كل من املجلة واملعلنني بها، مبا يعزز انت�سارها بني املتخ�س�سني يف 

دول اخلليج وجميع اأنحاء العامل.

المكاتب اإلقليمية والدولية
الخبر - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�صعودية

هاتف:2746 867 / 2738 867 13 966+، 

فاك�ص: 2960 896 13 966+

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2020 342 4 971+،

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

المملكة المتحدة

Crescent Publishing Ltd

Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington

Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom

هاتف: 3630 943 208 44+ ،

 فاك�ص: 3701 943 208 44+ 

media@gip.com.bh:البريد الإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية

�صركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�ص 11311

المملكة العربية ال�صعودية

جوال:  626 83 17 50 966+ ، 

فاك�ص: 5277 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

المكتب الرئيسي - البحرين

  �صركة الخليج للمطبوعات الدولية

 �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 9147 1729 973+

فاك�ص: 5277 1729 973+

media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني 

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

أسعار اإلعالنات في المجلة المطبوعة ومواصفاتها 

282 مم * 210 مم

غالف خلفي

داخل الغالف

�سفحة داخلية

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

282 مم * 420 مم

مطوي

يرجى ال�صماح بفائ�ص 5 مم على 

جميع الجوانب كاملة

245 مم * 90 مم

ن�سف �سفحة )راأ�سي(

185مم  * 120 مم

ن�سف �سفحة )مربع(

120مم  * 185 مم

ن�سف �سفحة )اأفقي(

درهم اإماراتي* د. كويتي*  ر. �صعودي*  د. بحريني*  دولر اأمريكي*  حجم الإعالن 

36.673  2.793  37.700  3.770  10.000  )gatefold( مطوي

22.374  1.704  23.000  2.300  6.101 غالف خلفي 

20.428  1.556  21.000  2.100  5.570 داخل الغالف 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �صفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�صف �صفحة 

ن�صبة الخ�صومات على الحجوزات المتتابعة:

ل يوجد 1-3 اإعالنات 

خ�صم ٪5 4-6 اإعالنات 

خ�صم 10 ٪ 7-9 اإعالنات 

خ�صم ٪15 10-12 اإعالن 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �صفحات نبذة عن ال�صركة ** 

*جميع الأ�صعار ل ت�صمل �صريبة القيمة الم�صافة.  

**اإ�صافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�صخة يتم تو�صيلها اإلى �صركتك مجاًنا.

طلب موقع  معين  + 15٪ اإ�صافية من تكلفة الم�صاحة

ح�صب التفاق ن�صرات بين ال�صفحات: 

٪15 عمولة الوكالة: 

تاريخ ت�صليم الإعالن/المقالة:  ي�صل اإلى مكتب النا�صر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�صر

30 يوًما قبل تاريخ الن�صر تاريخ الإلغاء:  

البيانات الفنية: 

اأوف�صت  الطباعة  

28.2 �صم  x 21 �صم   �صفحة كاملة )تريم( 

24.5 �صم x 18.5 �صم �صفحة كاملة )م�صاحة الطباعة( 

ال�صماح بـ 5 مم على جميع الجوانب  لل�صفحة الكاملة وال�صفحتين   هوام�ص 

المتقابلتين  

يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �سيغة اأدوبي اكروبات بي دي اإف عالي النقاء،

 و CMYK مع خطوط يمكن تحويلها اإلى اأوت لين، على اأن تكون جميع المعلومات

في الملف خارج عالمات القطع.

عرض خاص للمعلنين في المجلة المطبوعة

660 دولر اأمريكي الالفتات اإلعالنية على اإلنترنت 

الأبعاد: x 468 60 بيك�صل اإعالنات قيا�صية على ال�صفحة الرئي�صية/ اإعالنات الأبواب 

 PNG اأو ،JPG اأو GIF ال�صيغة: 




