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د. اإماراتي د. كويتي  ر. �سعودي  د. بحريني  دوالر  حجم الإعالن 

ر. قطري ر. عماني    اأمريكي   

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 غالف داخلي 

15.029  1.144  15.450  1.545  4.098 �سفحة داخلية 

10.749  819  11.050  1.105  2.931 ن�سف �سفحة 

 االأ�سعار اأعاله �ساملة الن�سخة االإلكترونية على موقع المجلة  

 www.GulfConstructionMagazine.com
ن�شبة الخ�شومات على الحجوزات المتتابعة: يتفق ب�شاأنها مع مدراء المبيعات.

د. اإماراتي د. كويتي  ر. �سعودي  د. بحريني  دوالر  نبذة عن ال�شركة 

ر. قطري ر. عماني    اأمريكي  )عر�ص خا�ص( 

34.000  2.725  35.000  3.500  9.260 4 �سفحات ملونة 

62.150  5.000  64.000  6.400  16.930 8 �سفحات ملونة 

اإ�سافة اإلى اإعادة طباعة 2000 ن�سخة يتم تو�سيلها اإلى �سركتك مجاًنا.

+ 15٪ من تكلفة الم�ساحة طلب موقع معين 

+ 15٪ من تكلفة الم�ساحة  )bleed( بفائ�ص من ال�سفحة

ح�سب االتفاق ن�سرات بين ال�سفحات 

ي�سل اإلى مكتب النا�سر قبل 30 يوًما من تاريخ الن�سر تاريخ الت�سليم 

30 يوًما قبل تاريخ الن�سر تاريخ االإلغاء 

د. اإماراتي د. كويتي  ر. �سعودي  د. بحريني  دوالر  اأ�شعار الإعالن  

ر. قطري ر. عماني    اأمريكي  الإلكتروني 

2.420  185   2500  250  660 )عر�ص خا�ص للمعلنين 

في المجلة المطبوعة(

االأبعاد   728 * 90 بيك�سل  اإعالن قيا�سي على ال�سفحة الرئي�سية/  

اأي مكان في الموقع

dpi 72 )نقطة لكل بو�سة( النقاء  

)SWF( اأو فال�ص PNG اأو JPG اأو GIF ال�سيغة  

االرتفاع/العر�ص حجم الإعالن  

282 * 210 مم   )trim( �سفحة كاملة  

262 * 190 مم  )type area( �سفحة كاملة  

185 * 120 مم مربع   ن�سف �سفحة 

120 * 185 مم اأفقي   ن�سف �سفحة 

245 * 90 مم راأ�سي   ن�سف �سفحة 

ال�سماح بفائ�ص 5 مم على جميع الجوانب   )bleed( الفائ�ص من ال�سفحة

 )Adobe Acrobat PDF( يرجى تزويدنا بعمل فني رقمي في �شيغة ملف بي دي اإف

عالي الجودة والنقاء - CMYK مع تحويل الخطوط اإلى اأوت لين، على اأن تكون 

جميع معلومات الملف بعيدة عن عالمات القطع. 

األسعار والبيانات الفنية لمجلة

بالتعاون مع

المكاتب الإقليمية والدولية

الخبر - المملكة العربية ال�شعودية

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 31813 الخبر 31952

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2738 867 13 966+  

 فاك�ص: 2960 896 13 966+

 info@gip.com.bh :البريد االإلكتروني

الريا�ض - المملكة العربية ال�شعودية

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 221173 الريا�ص 11311

المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8866 217 11 966+  

فاك�ص: 5277 1729 973+ 

 info@gip.com.bh :البريد االإلكتروني

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

�سركة الخليج للمطبوعات الدولية

�ص.ب 6387 دبي

االإمارات العربية المتحدة

هاتف: 0483 420 4 971+

فاك�ص: 0176 420 4 971+ 

 info@gip.com.bh :البريد االإلكتروني

المكتب الرئي�شي  البحرين  �سركة الخليج للمطبوعات الدولية، �ص.ب 10865، المنامة، مملكة البحرينالمكاتب

info@gip.com.bh :هاتف: 9147 1729 973+ / 9149 1729 973+  فاك�ص: 5277 1729 973+  البريد االإلكتروني

الإعالن الإلكتروني )الموقع االإلكتروني والن�سرة االإ�سبوعية(

للتعرف على التفا�سيل الكاملة ب�ساأن خيارات االإعالن على الموقع االإلكتروني 

والن�سرة االإ�سبوعية، وفر�ص الرعاية، واالأ�سعار، يرجى االت�سال بم�سوؤول 

الخدمات االإعالمية على: 

ماريا �ستيفاني 

هاتف: 9162 1729 973+ 

 media@gip.com.bh :البريد الإلكتروني

www.GulfConstructionMagazine.com

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+ 

post@crescentpublishing.co.uk :البريد االإلكتروني



مجلة تجارية رائدة مخت�سة بقطاع البناء واالإن�س��اء في المملكة العربية ال�س��عودية، وغيرها من دول الخليج. 

�سدرت بهدف توفير تغطية كاملة للمتحدثين باللغة العربية من المهتمين ب�سناعة االإن�ساءات في المنطقة، بما 

ي�سهم بدوره في تو�سيع قاعدة القراء، واإتاحة الفر�سة للتعرف على مختلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة االأم.  

يتم توزيع الخليج لالإن�شاء في جميع اأنحاء الخليج، وباقي دول العالم، كما تتوفر للمتخ�س�سين المهتمين عبر 

 ،)www.GulfConstructionMagazine.com( س��بكة االإنترنت العالمية عن طريق الموق��ع االإلكتروني�

والذي تم تطويره موؤخًرا. هذا باالإ�سافة اإلى الن�شرة الإ�شبوعية للمجلة والتي ت�ساهم في تعريف القراء باآخر 

التطورات والفعاليات في هذا القطاع. 

 توفر الخليج لالإن�شاء تغطية �ساملة لمجموعة وا�سعة من المجاالت التي تهم المتخ�س�سين في �سناعة البناء 

واالإن�ساء. وفي اإطار حر�سها على مواكبة اأحدث التطورات، طرحت المجلة بع�ص االأبواب الجديدة المتخ�س�سة 

مثل �س��ركات المقاوالت، وقطاع العقارات، والت�سميم الداخلي، بما ي�سمن تغطية متكاملة لكافة مجاالت قطاع 

البناء واالإن�ساء. 

��ا اأبواًب��ا منتظمة تلق��ي ال�سوء عل��ى التط��ورات التكنولوجية في بع���ص قطاعات  وت�س��م الخلي��ج لالإن�ش��اء اأي�سً

ال�سناعة، ف�سال عن مجموعة متنوعة من االأخبار، واالأبواب، ومعلومات عن الم�ساريع والمناق�سات. كما ت�ستمل 

التقاري��ر ال�س��نوية والتغطي��ات الخا�س��ة ال�سادرة عن البلدان على اآخر التط��ورات الحا�سلة في ال�سناعة في كل 

دولة تغطيها المجلة. 

من��ذ �س��دور الن�س��خة االإنجليزي��ة م��ن ما يرب��و على 36 عاًم��ا نجحت المجلة في تعزيز مكانتها واكت�س��اب �س��معة 

مرموقة كمجلة �سادرة عن جهة مخت�سة مع تغطية وا�سعة ال ت�ساهى لمنطقة الخليج.

يناير 
تغطية عن المنطقة ال�ش��رقية - ت�سهد المنطقة ال�سرقية 

نم��ًوا قوًي��ا وازده��اًرا ملمو�ًس��ا ب��دًءا م��ن م�س��اريع المبان��ي 

ال�س��كنية اإل��ى المجمع��ات التجاري��ة، ومن المبان��ي التعليمية 

والثقافية اإلى المن�ساآت التجارية وال�سناعية. 

الإن�ش��اءات ال�شناعي��ة - ع��ر�ص للخدم��ات الت��ي تقدمه��ا 

ال�سناع��ة فيم��ا يتعل��ق ببناء و�سيان��ة الم�سان��ع، والمخازن، 

والمرافق التجارية ال�سخمة في المنطقة. 

م�س��اريع  عل��ى  ال�س��وء  ت�س��ليط   - البحري��ن  ع��ن  تغطي��ة 

و�سركات البناء واالإن�ساء في البحرين. 

الدهانات الواقية - المناخ القا�س��ي لمنطقة الخليج اأ�س��فر 

ع��ن ظه��ور �سناع��ة م�س��تقلة ف��ي ح��د ذاته��ا. مجل��ة الخليج 

لالإن�س��اء تلق��ي ال�س��وء عل��ى المنتج��ات الرائ��دة الموجه��ة 

لحماية المباني واالأعمال االإن�سائية في المنطقة. 

حماية الأ�شطح - ا�ستعرا�ص لل�سركات والمواد الم�ستخدمة 

لحماية المباني من االأمطار والحرارة. 

اأنظمة الأمن - في عالمنا المعا�سر يتعين على المهند�سين 

االأم��ن  اأنظم��ة  مختل��ف  االعتب��ار  ف��ي  االأخ��ذ  والم�سممي��ن 

الالزمة لحماية المباني. 

الأبواب وال�شبابيك - نظرة متعمقة على المتطلبات الوظيفية 

والعنا�سر الديكورية للت�سكيلة المتوفرة من االأبواب وال�سبابيك. 

تاأجي��ر الوح��دات ال�شناعي��ة - يعتب��ر تاأجي��ر المع��دات 

ن�ساط�ً��ا �سخًم��ا ف��ي الوق��ت الحال��ي، وذل��ك ف��ي ظ��ل اتج��اه 

المقاولين اإلى خف�ص نفقاتهم الراأ�سمالية. 

فبراير 
تغطي��ة عن ُعمان - ا�س��تعرا�ص لالإنج��ازات والتقدم الذي 

حققته �سلطنة ُعمان. 

تغطية عن م�شر - قطاع البناء واالإن�ساء تحت االأ�سواء. 

 The Big 5( 201مع��ر�ض الخم�ش��ة الكب��ار ال�ش��عودية ٦

Saudi( - المع��ر�ص الرائ��د ف��ي �سناع��ة البن��اء واالإن�س��اء 

يقام في المملكة للمرة ال�ساد�س��ة، في مركز جدة للمنتديات 

والفعاليات )7-10 مار�ص(. 

مع��دات التو�شي��ل - ع��ر�ص ل��كل اأن��واع المع��دات ب��دًءا من 

من�سات البناء وحتى الرافعات. 

ال�س��تخدامات  ا�س��تعرا�ص   - المعم��اري  الحدي��د  اأعم��ال 

اإل��ى  الحدي��د ف��ي االأعم��ال المعماري��ة ب��دًءا م��ن البواب��ات 

التجهيزات الداخلية. 

الأ�ش��قف والأر�شيات والقواطع - نظرة على اأحدث المواد 

القادرة على تحويل الم�ساحات الفارغة اإلى اأماكن �سكنية. 

ال�شيراميك والأدوات ال�شحية - اأخبار ال�سركات المزودة 

للمواد الم�ستخدمة في التجهيزات الداخلية. 

المع��دات اليدوي��ة - ت�س��هد تل��ك المع��دات المتخ�س�س��ة 

انت�ساًرا وا�سًعا في اأعمال المقاوالت.   

المطاب��خ - اإلقاء ال�سوء على تجهي��زات المطابخ ال�سديقة 

للبيئة، عالية التقنية، ذات الطابع الجمالي. 

والتمدي��دات  والكهربائي��ة  الميكانيكي��ة  الخدم��ات 

ال�شحي��ة - نظ��رة عل��ى ال�س��ركات والمنتج��ات والخدم��ات 

المرتبطة بهذا القطاع الهام من ال�سناعة. 

الطرق والج�ش��ور - ياأتي توفير �س��بكة طرق ذات كفاءة عالية 

على راأ�ص اأولويات الحكومات. ا�ستعرا�ص للم�ساريع الجديدة. 

مارس 
تغطي��ة ع��ن الريا�ض - ي�س��هد قطاع االإن�س��اءات في مدينة 

الري��ا�ص نم��ًوا هائاًل بدًءا من م�س��اريع االإ�س��كان االجتماعي 

ال�سخ��م  الري��ا�ص  مت��رو  م�س��روع  اإل��ى  العق��اري  والتطوي��ر 

وبرنامج تو�سعة المطار. 

تغطي��ة عن قطر - الم�س��اريع، وال�س��ركات، وال�س��خ�سيات 

الب��ارزة ف��ي �سناع��ة البن��اء واالإن�س��اء ف��ي قط��ر التي ت�س��هد 

ازدهاًرا ملمو�ًسا. 

�ش��يتي �ش��كيب جدة - ا�س��تعرا�ص للمعر�ص العقاري الرائد 

في المملكة العربية ال�س��عودية، الذي �س��يقام في مركز جدة 

للمنتديات والفعاليات )5-7 اإبريل(. 

عل��ى  ال�س��وء  اإلق��اء   - ال�شناعي��ة  والبواب��ات  الأب��واب 

مجموعة متنوعة من االأبواب والبوابات بما في ذلك االأبواب 

االآلية، والراأ�سية، وال�سناعية، واالأمنية، والمقاومة للحريق.

األمانيا وال�ش��رق الأو�ش��ط - ا�س��تعرا�ص للدور ال��ذي تلعبه 

تلك القوة ال�سناعية االأوروبية في منطقة ال�سرق االأو�سط. 

ال�شرف ال�شحي والم�شارف - تركيز ال�سوء على المقاولين 

والمع��دات والتكنولوجي��ا المتخ�س�س��ة ف��ي م�س��اريع البني��ة 

التحتية لهذا القطاع الهام من ال�سناعة. 

الحف��ارات - نظرة عل��ى اأحدث الماكينات الم�س��تخدمة في 

حفر الخنادق، والقيام بعمليات الهدم، وتحريك التربة. 

الوقاية من الحريق - يعد تاأمين المباني من اأهم اأولويات 

الت�سمي��م. نظ��رة متعمق��ة عل��ى التط��ور الحا�س��ل ف��ي ه��ذا 

القطاع الهام. 

الهند�شة الأر�شية - ا�س��تعرا�ص للتقنيات الالزمة لمواكبة 

الطبيعة الخا�سة لالأرا�سي في هذه المنطقة. 

ت�س��ليط   - الزجاجي��ة  بالألي��اف  المق��واة  الخر�ش��انة 

ال�س��وء عل��ى واح��دة م��ن اأكث��ر م��واد البن��اء مالئم��ة وتعدًدا 

لال�ستخدامات في المنطقة.  

المواد التحريرية لمجلة                                    لعام 2016



الأعم��ال الإن�ش��ائية للم�شت�ش��فيات - مج��ال متخ�س���ص 

م��ن االإن�س��اءات يتطل��ب االلت��زام بمعايي��ر الج��ودة العالي��ة، 

للمع��دات  والق��وي  الفع��ال  واالأداء  وال�سح��ة،  وال�س��المة، 

والخدمات نهاًرا وليال. 

الحديد الم�ش��لح - عن�سر يحظ��ى باأهمية كبيرة في اأعمال 

االإن�ساءات المعتمدة على الخر�سانة الم�سلحة. 

التجدي��د واإع��ادة التاأثي��ث - قط��اع ه��ام ومتنام��ي ف��ي 

ال�سناعة يخ�س�ص له ماليين الدوالرات. 

�شناعة الإ�شمنت - نظرة متعمقة على المنتجات وال�سركات 

العامل��ة ف��ي تلك المادة االأ�سا�س��ية الم�س��تخدمة ف��ي البناء، 

ب��دًءا م��ن االإ�ساف��ات اإل��ى الم��واد الكيميائي��ة المتخ�س�س��ة 

الم�سممة لتعزيز المنتج.

إبريل
تغطي��ة ع��ن دب��ي - اإلق��اء ال�س��وء عل��ى التق��دم الحا�سل في 

الم�ساريع ال�سخمة  في هذه ال�سوق التي بداأت ت�ستعيد ن�ساطها. 

 Gulf Property Showو  gulfInteriorsو  gulfBID 

201٦ - تغطي��ة لفعالي��ات المع��ار�ص الرائ��دة ف��ي منطق��ة 

الخليج ال�سمالية المتخ�س�سة في البناء والت�سميم الداخلي 

والعقار والمقرر اإقامتها في مركز البحرين الدولي للمعار�ص 

والموؤتمرات )26-28 اإبريل(.  

م�ش��روع قطر Project Qatar( 201٦( - عر�ص لفعاليات 

المع��ر�ص الرائ��د ف��ي قط��اع البناء واالإن�س��اء ال��ذي يقام في 

مركز قطر الوطني للموؤتمرات )2-5 مايو(.

 -  )SBIE(  201٦ ال�ش��عودي  والديك��ور  البن��اء  مع��ر�ض 

ا�س��تعرا�ص لفعالي��ات مع��ر�ص البناء والديكور ال�س��عودي الذي 

�سيقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات )11-14 اإبريل(.

�ش��يتي �ش��كيب اأبوظب��ي - ا�س��تعرا�ص للمع��ر�ص العق��اري 

ال�سخ��م الذي �س��يقام في مرك��ز اأبوظبي الوطن��ي للمعار�ص 

)12-14 اإبريل(. 

اأعمال التكييف والتبريد - ا�ستعرا�ص للتقنيات المتطورة 

اله��واء  وتكيي��ف  والتهوي��ة  التدفئ��ة  مج��ال  ف��ي  والمتغي��رة 

والتبريد.

اأي  ف��ي  االأ�سا�س��ية  الم��واد  ت�س��كل   - والطاب��وق  القرمي��د 

م�سروع اإن�سائي. الخليج لالإن�ساء تلقي ال�سوء على الخيارات 

المتوفرة بما في ذلك منتجات الديكور. 

الأغطي��ة  ا�س��تعرا�ص   - الأر�شي��ات  واأغطي��ة  ال�ش��جاجيد 

االأر�سي��ات المتوف��رة ب��دًءا م��ن ال�س��جاد الفاخ��ر واأر�سي��ات 

الرخام حتى اأغطية الفينيل. 

ال�س��وء  اإلق��اء  الط��الء ال�شناع��ي الخارج��ي لالأ�ش��طح - 

عل��ى اأن��واع الط��الء ال�سناع��ي الخارج��ي لالأ�س��طح، بما في 

ذل��ك دهان االأ�سا�س��ات وحتى الت�س��طيبات المقاومة للحريق 

والطالء ال�سناعي المخ�س�ص للعمل ال�ساق. 

معدات التحميل )اللوادر( - من معدات التحميل انزالقية 

التوجيه اإلى الماكينات المزنجرة، الخليج لالإن�ساء ت�ستعر�ص 

تلك المركبات الهامة ل�سناعة االإن�ساءات.   

لل�س��ركات  ا�س��تعرا�ص   - والمزي��ن  المل��ون  الزج��اج 

المتخ�س�سة التي تجعل من الزجاج قطع فنية راقية. 

مايو 
تغطي��ة ع��ن المملكة العربية ال�ش��عودية - اال�س��تعرا�ص 

ال�سنوي الأكبر �سوق في المنطقة. 

اإندك���ض 201٦ - ع��ر�ص �س��امل الأكب��ر مع��ر�ص للت�سمي��م 

الداخلي في المنطقة. يقام المعر�ص في مركز دبي التجاري 

العالمي )23-26 مايو(. 

م��واد تك�ش��ية المبان��ي - اأحدث التط��ورات ف��ي المنتجات 

والتقنيات. 

الأن�ش��جة الأر�شية - اأن�س��جة اأر�سية ا�سطناعية ت�س��تخدم 

عل��ى نطاق وا�س��ع لتقوية الترب��ة واالأ�سا�س��ات، واأعمال الردم 

والدفان، اإلى جانب اإن�ساءات الطرق وال�سكك الحديدية. 

تمويل وتاأمين الإن�شاءات - الموؤ�س�سات المالية والخدمات 

االإدارية االأخرى التي ال ي�سلط عليها ال�سوء عادة. 

الم�شخات وال�شمامات واأجهزة الكمبري�ش��ورات - عر�ص 

له��ذه المكون��ات الهام��ة الم�س��تخدمة في نقل المي��اه والهواء 

وال�سوائل.   

الألواح الخ�ش��بية والخ�شب الرقائقي - ا�ستعرا�ص للمواد 

االأ�سا�س��ية للبناء مع التعرف على م�سادر وا�ستخدامات هذه 

العنا�سر. 

الم��واد المقاوم��ة للظ��روف الجوي��ة - اإلق��اء ال�سوء على 

التقنيات وال�س��ركات العاملة في مجال الحماية من ال�س��م�ص 

والرمال واالأمطار في ال�سرق االأو�سط. 

يونيو 
بريطانيا وال�ش��رق الأو�شط - ا�س��تعرا�ص لجهود بريطانيا 

ف��ي الحف��اظ على عالقاته��ا التقليدي��ة الوطيدة م��ع �سناعة 

االإن�ساء في المنطقة. 

تكنولوجي��ا التاآكل - التط��ورات الجديدة في المعركة التي 

ال تنتهي لحماية الهياكل �سد واحدة من الم�سكالت الفتاكة. 

الرافع��ات ال�ش��وكية ومع��دات المناول��ة - ت�س��تخدم تلك 

المعدات على نطاق وا�سع في الوقت الحالي. 

بن��اء ال�ش��كك الحديدية - ا�س��تعرا�ص الأح��دث المنتجات 

وتقنيات البناء الجديدة المتوفرة ل�سبكات ال�سكك الحديدية 

التي يجرى اإقامتها في جميع اأنحاء المنطقة. 

المبان��ي الخ�شراء - تزداد اأهمية تبني معايير اال�س��تدامة 

ف��ي عملي��ات البن��اء واالإن�س��اء، �س��واء فيما يتعلق با�س��تخدام 

المواد اأو م�سادر الطاقة.  

مجموع��ة  عل��ى  نظ��رة   - بالألي��اف  المق��وى  البال�ش��تيك 

منتج��ات هذا النوع من البال�س��تيك، بما في ذلك المنتجات 

المق��واة باالألي��اف الزجاجي��ة الت��ي يت��م تطويره��ا لخدم��ة 

�سناعة االإن�ساءات. 

الإن��ارة - اإلق��اء ال�سوء عل��ى دور االإنارة في م�س��اريع البناء 

واالإن�ساء في جميع اأنحاء المنطقة. 

الرخ��ام والجرانيت - يزداد ا�س��تخدام الرخام والجرانيت 

الإ�سفاء العن�سر الجمالي على المباني. 

اأعمال المحاجر - نظرة على المعدات المتطورة في مجال 

اقتالع االأحجار الجيرية والبح�ص والرخام والجرانيت. 

يوليو 
الهن��د وال�ش��رق الأو�ش��ط - تتزاي��د م�س��اهمة الموؤ�س�س��ات 

الهندي��ة ف��ي ال�س��وق بمنتج��ات تتما�س��ى مع معايي��ر الجودة 

االأ�س��عار  مي��زة  اإل��ى  يع��زا  ذل��ك  ف��ي  والف�س��ل  العالمي��ة، 

التناف�سية. 

التحك��م في الهواء والتهوية - ا�س��تعرا�ص لل�س��ركات التي 

تقدم منتجات وخدمات لهذا القطاع الهام. 

بن��اء المط��ارات - اإلق��اء ال�س��وء عل��ى الم�س��اريع المزم��ع 

الت��ي تق��دم ف��ي ه��ذا   تنفيذه��ا ف��ي المنطق��ة، والخدم��ات 

القطاع الحيوي. 

اأعمال الدفان وا�شت�شالح الأرا�شي - الخليج لالإن�ساء تلقي 

ال�سوء على ال�سركات العاملة في هذه ال�سناعات. 

م��واد ت�ش��طيب المبان��ي - نظرة عل��ى المنتج��ات المتوفرة 

واأحدث االبتكارات في هذا القطاع الهام. 

اأجهزة القيا�ض والتحكم - ا�ستعرا�ص الأحدث االأنظمة بدًءا 

من اأجهزة المتابعة وحتى اأنظمة اإدارة المباني. 

المبان��ي المتنقل��ة والجاه��زة - ع��ر�ص للهي��اكل الموؤقت��ة 

الم�س��تخدمة ف��ي �س��كن العم��ال، والمباني �س��ابقة الهند�س��ة 

للم�ستودعات، اإلى جانب المباني النمطية. 

الت�شمي��م الداخل��ي - ا�س��تعرا�ص للتجهيزات الت��ي ت�سفي 

الداخليي��ن  وللم�سممي��ن  المبان��ي،  عل��ى  ممي��ًزا  طابًع��ا 

بلم�ساتهم الجمالية. 

مظالت واأغ�ش��ية ال�شد الإن�شائي - من القبب اإلى االأ�سطح  

الوا�س��عة، توف��ر تل��ك الهياكل حل��واًل مبتكرة تتمي��ز بالمظهر 

الجمالي والوزن الخفيف. 

الم�شاع��د وال�ش��اللم الكهربائي��ة - تقني��ة النقل الراأ�س��ي 

دائمة التطور والتقدم. 

الحدي��د ال�شل��ب - ع��ر�ص لواح��د م��ن اأه��م م��واد البن��اء 

االأ�سا�سية. 

تاأجي��ر الوح��دات ال�شناعي��ة - تتجه اأع��داد متزايدة من 

ال�س��ركات اإل��ى توفير خدمات تاأجير المع��دات عالية الجودة 

الت��ي يحتاجه��ا المقاول��ون، ب��دًءا م��ن المع��دات اليدوية اإلى 

ماكينات البناء الثقيلة. 

أغسطس 
تغطية عن تركيا - ت�سليط ال�سوء على هذه ال�سوق الهامة. 

 - )The Big 5 Kuwait( 201معر�ض الخم�شة الكبار الكويت ٦ 

�سل�س��لة مع��ار�ص الخم�س��ة الكبار تط��رح ال��دورة الرابعة من 



مع��ر�ص الخم�س��ة الكب��ار الكوي��ت والتي �س��تقام ف��ي معر�ص 

الكويت الدولي )16-18 �سبتمبر(. 

ال�شرق الأق�شى والخليج - ت�سهد المنطقة اأعداًدا متزايدة 

من ال�سركات القادمة من ال�سرق االأق�سى التي توفر خدمات 

متخ�س�س��ة، ب��دًءا من م�س��اريع بن��اء ال�س��كك الحديدية اإلى 

اإقامة محطات معالجة المياه. 

الكابالت والت�شالت - من كابالت االألياف الب�سرية اإلى 

�س��بكات االألي��اف عالي��ة االأداء، الخلي��ج لالإن�س��اء ت�س��تعر�ص 

مجموع��ة من المنتجات والخدمات الم�س��تخدمة في �سناعة 

االإن�ساءات. 

ت�س��تعر�ص  لالإن�س��اء  الخلي��ج   - الرف��ع  واآلت  الرافع��ات 

المع��دات المتوف��رة ف��ي هذا المجال والتي تتي��ح نقل العمالة 

والمعدات بكفاءة واأمان. 

معدات التثبيت - ا�ستعرا�ص للمكونات التي ت�سهم في دعم 

المباني وتثبيت مكوناتها في مواقع العمل. 

تخطيط الم�ش��احات الخ�شراء - عر�ص لمجموعة وا�س��عة 

م��ن المنتج��ات التي تع��زز ال�س��كل الجمالي للبيئ��ة المحيطة 

بم��ا في ذل��ك القرميد، والكتل الحجري��ة، والبالط، واالأثاث 

الخارجي.  

المرافق الترفيهية - ا�ستعرا�ص لل�سركات والمواد الخا�سة 

ببن��اء اال�س��تادات الريا�سية، والمتنزهات، وبرك ال�س��باحة، 

وغيرها من المرافق الترفيهية. 

اأه��م  عل��ى  نظ��رة   - المراف��ق  و�شيان��ة  وت�ش��غيل  اإدارة 

االأط��راف الم�س��وؤولة ع��ن ت�س��غيل واإدارة و�سيان��ة المراف��ق 

التجارية وال�سكنية وال�سناعية بي�سر وتكلفة منا�سبة. 

الأنابيب - اإلقاء ال�سوء على التقنيات المرتبطة باالأنابيب، 

الخارج��ي  والط��الء  والم�سخ��ات،  االأنابي��ب،  وخط��وط 

لالأنابيب. 

الأم��ن وال�ش��المة - م��ع زي��ادة الوع��ي بالنواح��ي االأمني��ة، 

يحر�ص القطاع على تطوير اأنظمة حديثة عالية التقنية. 

عمليات الم�شح - تطور ال�سناعة من االعتماد على المزواة 

وه��ي اأداة قي��ا�ص الزواي��ا اإل��ى المحط��ات الكامل��ة واأنظم��ة 

تحديد المواقع العالمية ل�سمان دقة القيا�سات. 

سبتمبر 
تغطية عن اأبوظبي - اأحدث التطورات في اأغنى اإمارة في 

دولة االإمارات العربية المتحدة. 

�س��نوي  ح��دث  الأكب��ر  ع��ر�ص   - جلوب��ال  �ش��كيب  �ش��يتي 

متخ�س���ص في القطاع العقاري في منطقة ال�س��رق االأو�س��ط  

)21-24 �سبتمبر(. 

وحدات الت�ش��وية والر�شف - عر�ص للمعدات الم�ستخدمة 

في عمليات تطوير الطرق وال�سفلتة.  

المواد الكيميائية في قطاع الإن�ش��اءات - نظرة على هذا 

القطاع المتخ�س�ص وم�ساهمته في عملية البناء واالإن�ساء. 

تكنولوجي��ا الخر�ش��انة - واح��دة م��ن اأه��م م��واد البن��اء 

ف��ي  المت�س��ارع  للتغي��ر  تخ�س��ع  المنطق��ة  ف��ي  االأ�سا�س��ية 

التكنولوجيا. 

القواطع - ا�س��تعرا�ص لالأنظمة المتنوعة التي ت�سمل قواطع 

الجدران المتنقلة والقابلة للفك التي تلبي متطلبات االأ�سواق 

من المرونة والجمال والخ�سو�سية في عالم اليوم. 

تولي��د الطاق��ة والمولدات - اأهم الم�سّنعي��ن ومنتجاتهم  

التي تخدم هذا القطاع المتنامي في �سناعة االإن�ساءات. 

الهند�س��ة  ت�س��تهر   - الأو�ش��ط  وال�ش��رق  ا�ش��كندانيفيا 

اال�س��كندانيفية بالتط��ور في جميع اأنح��اء المنطقة. وين�سب 

االهتمام االآن على نمو ال�سركات اال�سكندانيفية.

تكنولوجي��ا المي��اه - نظ��رة على عملي��ات معالج��ة المياه، 

وتحليتها، ونقلها. 

أكتوبر 
 - )Big 5 Show Dubai( 201معر�ض الخم�ش��ة الكبار ٦

تغطي��ة لفعالي��ات المع��ر�ص الرائد في قطاع البناء واالإن�س��اء 

ف��ي المنطقة والذي �س��يقام في مركز دب��ي التجاري العالمي 

)17-20 نوفمبر(. 

 -  )Saudi Build(  201٦ ال�ش��عودي  البن��اء  مع��ر�ض 

ا�س��تعرا�ص لفعالي��ات مع��ر�ص تقني��ات وم��واد البن��اء ال��ذي 

�س��يقام ف��ي مرك��ز الري��ا�ص الدول��ي للموؤتم��رات والمعار�ص 

)17-20 اأكتوبر(.  

تكنولوجيا المعلومات والت�شالت - في عالمنا المعا�سر 

اقتحمت اأنظمة المعلومات واالت�ساالت كل جوانب ومجاالت 

ا�س��تخدام  عل��ى  ال�س��وء  ت�س��لط  لالإن�س��اء  الخلي��ج  العم��ل. 

تكنولوجي��ا المعلومات واالت�س��االت في ال�سناعة من لوحات 

الر�سم وحتى مواقع العمل. 

اأعم��ال الحف��ر والأنف��اق - تزايد الطل��ب على االإن�س��اءات 

الواقع��ة تح��ت االأر�ص ف��ي المنطقة ي�س��تلزم توفر ال�س��ركات 

والماكينات والمنتجات المتخ�س�سة. 

الزجاج والمعادن - الجديد في منتجات الزجاج وال�س��تائر 

الجدارية. 

الخر�ش��انة م�ش��بقة ال�ش��ب - المتان��ة، وجم��ال المظه��ر، 

واالقت�سادية هي بع�ص من مزايا الخر�سانة م�سبقة ال�سب. 

المواد المانعة للت�شرب والال�شقة - ا�ستعرا�ص للمنتجات 

الم�سّنعة محلًيا والم�ستوردة. 

نوفمبر 
االإم��ارات  ن�س��طة.  ولك��ن  �سغي��رة   - ال�ش��مالية  الإم��ارات 

ال�س��مالية م�س��در ه��ام لالأعمال ف��ي دولة االإم��ارات العربية 

المتحدة.

 -  )Big 5 Show Dubai( 201معر�ض الخم�شة الكبار ٦

عدد خا�ص بمنا�س��بة اإقام��ة اأكبر معر�ص للبناء في المنطقة 

)17-20 نوفمبر(.  

ال�شي��ن وال�ش��رق الأو�ش��ط - المنتجات و�س��ركات االإن�س��اء 

البن��اء  ف��ي �سناع��ة  القطاع��ات  ال�سيني��ة تقتح��م مختل��ف 

واالإن�ساء في الخليج.

ه��ذه   - الخر�ش��انة  وخل��ط  وتنقي��ة  تفتي��ت  وح��دات 

المجموع��ة المتنوع��ة م��ن المع��دات ت�سم��ن ج��ودة البح�ص 

والخر�سانة الم�ستخدمة في م�ساريع البنية التحتية. 

مع��دات اله��دم - من المط��ارق والتراكت��ورات اإل��ى عمليات 

م��ن  للعدي��د  ا�س��تعرا�ص  المتفج��رات،  با�س��تخدام  اله��دم 

المه��ارات والتقني��ات الت��ي يتم توظيفه��ا الإخ��الء المواقع اأو 

فك الهياكل. 

الفنادق والق�شور والفيالت الفخمة - االأعمال االإن�س��ائية 

وف��ق اأعل��ى الموا�سف��ات اأم��ر �س��روري ف��ي اإن�س��اء المبان��ي 

الفخمة �سواء الخا�سة اأو العامة، مما يتطلب توفير مجموعة 

متنوعة من المنتجات عالية الجودة والخبرات الخا�سة. 

لم�سّنع��ي  ا�س��تعرا�ص   - الخارج��ي  والط��الء  الدهان��ات 

وم��وردي الدهان��ات وم��واد الطالء االأخرى م��ع تركيز خا�ص 

على التقنية المعا�سرة. 

اأنظمة منع ت�شرب المياه - جزء اأ�سا�سي من البناء ل�سمان 

متانة الهيكل. 

ديسمبر 
ج��دة - ت�س��هد مدين��ة ج��دة اإن�س��اء العدي��د م��ن الم�س��اريع 

الجديدة التي ت�سمل اأطول مبنى في العالم، وم�ساريع تطوير 

البني��ة التحتي��ة، والفن��ادق، والمرافق التجارية وال�س��ياحية. 

وت�س��اهم هذ الم�س��اريع في خلق �س��وق ديناميكي مزدهر في 

هذه العا�سمة التجارية لل�سعودية. 

مك��ة المكرمة والمدين��ة المنورة - نظرة على الم�س��اريع 

ال�سخمة التي ت�سهدها المدينتان المقد�ستان. 

تغطية عن الكويت - �سناعة البناء واالإن�ساء في الكويت. 

الحمام��ات والتجهي��زات و�ش��خانات المي��اه - ا�س��تعرا�ص 

الأح��دث الت�سميم��ات والتجهي��زات الت��ي ت�س��اعد على تعزيز 

جمال الحمامات. 

حماي��ة البيئ��ة واإدارة النفاي��ات - ف��ي ظل تزاي��د الوعي 

بالق�ساي��ا البيئي��ة واال�س��تدامة، ترك��ز ال�س��ركات االآن عل��ى 

الح�سول على اعتماد ال�سهادات »الخ�سراء«.

الواجهات الخارجية - عر�ص لل�ستائر الجدارية، والزجاج 

المعم��اري، واالأحج��ار الطبيعي��ة الم�س��تخدمة ف��ي هند�س��ة 

الواجهات الخارجية. 

المواد العازلة - عن�سر هام لتحقيق الرفاهية االقت�سادية 

ف��ي  العازل��ة  الم��واد  ع��ن  خ��ا�ص  مو�س��وع  المنطق��ة.   ف��ي 

هذا العدد. 

ال�ش��قالت وقوالب �شب الخر�ش��انة - نظرة على المعدات 

وال�سركات التي تقوم باالأعمال الموؤقتة. 

النق��ل ومناولة الم��واد - ا�س��تعرا�ص للمراف��ق والخدمات 

المتوف��رة لل�سناعة ب��دًءا من خدمات الت�سدير واال�س��تيراد 

اإلى نقل الوحدات ال�سناعية، وحتى محطات الطاقة. 



C I R C U L A T I O N
Geographic Circulation

Saudi Arabia................................................................................................................  4,600

United Arab Emirates ..................................................................................................  1,800

Bahrain ........................................................................................................................  1,200

Kuwait ............................................................................................................................  350

Oman ..............................................................................................................................  150

Qatar...............................................................................................................................  810

Total Geographic Circulation* ..............................................................................  8,910

Online Readership (Rounded Figure) per month  ...........................................  5,500

Readership Profile

Building & Civil Engineering Contractors,

  Sub-Contractors and Specifying Consultants .............................................................  25%

Architects / Surveyors.....................................................................................................  6%

Government Depts / Public Works Authorities ...............................................................  5%

Importers / Distributors of Plant & Equipment, 

  Building Materials and Plant Hire Companies............................................................  29%

Other Trade & Business Professionals ..........................................................................  26% 

Promotional Copies & Other Distribution .......................................................................  9%

Total ............................................................................................................................  100%

* Average print run over 12 issues

التوزيــع
التوزيع الجغرافي 

4.600 المملكة العربية ال�سعودية .....................................................................  

1.800   .................................................................... االإمارات العربية المتحدة 

1.200   ...................................................................................... البحرين 

350   ........................................................................................ الكويت 

150 ُعمان ..........................................................................................  

810   .......................................................................................... قطر 

8٫٩10   ................................................ اإجمالي التوزيع الجغرافي*

5٫500   ................................... القراءة على ال�شبكة )رقم ُمقّرب( �شهرًيا 

نبذة عن القراء 

  ٪25   ......... مقاولو البناء والهند�سة المدنية والمقاولون الفرعيون والم�ست�سارون المتخ�س�سون 

 ٪6   ....................................................................... المعماريون/الم�ساحون 

 ٪5   ................................................... االإدارات الحكومية/هيئات االأ�سغال العامة 

 ٪29   ............ الم�ستوردون/موزعو المعدات ومواد البناء، و�سركات تاأجير الوحدات ال�سناعية 

 ٪26   ............................................. متخ�س�سون اآخرون في مجال التجارة واالأعمال 

 ٪9   .................................................... الن�سخ الترويجية وجوانب التوزيع االأخرى 

%100   ................................................................. المجموع 

* متو�سط الطباعة على مدى 12 عدًدا



Advertising Size US$  BD/OR SR KD Dhs/QR

Gatefold 10,000 3,770    37,700 2,793 36,673
Back Cover  6,101 2,300       23,000 1,704 22,374
Inside Cover 5,570 2,100       21,000 1,556 20,428
Inside Page 4,098 1,545       15,450 1,144 15,029
Half Page  2,931 1,105       11,050 819 10,749
Above rates are inclusive of electronic version on  
www.GulfConstructionMagazine.com
Volume discounts for series bookings: Please contact our Sales Managers.

Company Profile US$  BD/OR SR KD Dhs/QR
(Special Offer)
4 Page Colour 9,260 3,500 35,000 2,725 34,000
8 Page Colour 16,930 6,400 64,000 5,000 62,150

Plus 2,000 reprints of the profile delivered to your company free of charge.

Requested Position Plus 15% of space cost
Bleed  Plus 15% of space cost
Inserts By arrangement
Copy Date To reach publisher’s office 30 days prior to  
 cover date
Cancellation Date 30 days prior to cover date

Online Banner  US$  BD/OR SR KD Dhs/QR 
Advertising
(Special offer for  660 250 2,500 185 2,420 
print advertisers)

Home Page Standard Banner/ROS Dimension  728 x 90 pixels
Resolution 72 DPI
Format GIF, JPG, PNG or Flash SWF

Regional & International Offices

AL KHOBAR - SAUDI ARABIA
Gulf International Publications 
P. O. Box 31813 Al Khobar 31952
Saudi Arabia
Tel: +966 13 867 2738   
Fax: +966 13 896 2960
Email: info@gip.com.bh

OFFICES Head Office  BAHRAIN  Gulf International Publications, PO Box 10865, Manama, Kingdom of Bahrain  
Tel: +973 1729 9147 / +973 1729 9149  Fax: +973 1729 5277  Email: info@gip.com.bh

RIYADH - SAUDI ARABIA
Gulf International Publications
P. O. Box 221173 Riyadh 11311
Saudi Arabia
Tel: +966 11 217 8866   
Fax: +973 1729 5277
Email: info@gip.com.bh

DUBAI - UAE
Gulf International Publications
P. O. Box 6387
Dubai, UAE
Tel: +971 4 420 0483
Fax: +971 4 420 0176
Email: info@gip.com.bh

ARABIC GC RATES AND TECHNICAL DATA
Ad Sizes  HT/WT

Full Page  (trim)  282 x 210 mm

Full Page  (type area)  262 x 190 mm

Half Page  Square  185 x 120 mm

Half Page  Horizontal  120 x 185 mm

Half Page  Vertical  245 x  90 mm

Bleed  Allow 5 mm on all sides of trimsize

Please supply digital artwork in Adobe Acrobat PDF high resolution, 
CMYK with font converted to outline and all file information to be 
outside of the crop marks.

Online Advertising (Website & Weekly Newsletter)

For full details on online advertising options, sponsorship 
opportunities and rates, please contact the online Media 
Services on:

Maria Stephanie
Tel: +973 1729 9162
Email: media@gip.com.bh

In corporation with

www.GulfConstructionMagazine.com

UNITED KINGDOM
Crescent Publishing Ltd
Crescent Court, 102 Victor Road, Teddington
Middlesex, TW11 8SS, United Kingdom
Tel: +44 208 943 3630   
Fax: +44 208 943 3701
Email: post@crescentpublishing.co.uk
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