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المواد التحريرية لمجلة
يناير
تغطية عن المنطقة ال�ش��رقية  -ت�شهد المنطقة ال�شرقية
ملمو�س��ا ب��د ًءا م��ن م�ش��اريع المبان��ي
نم � ًوا قو ًي��ا وازده��ا ًرا
ً
ال�س��كنية �إل��ى المجمع��ات التجاري��ة ،ومن المبان��ي التعليمية
والثقافية �إلى المن�ش�آت التجارية وال�صناعية.
الإن�ش��اءات ال�صناعي��ة  -ع��ر�ض للخدم��ات الت��ي تقدمه��ا
ال�صناع��ة فيم��ا يتعل��ق ببناء و�صيان��ة الم�صان��ع ،والمخازن،
والمرافق التجارية ال�ضخمة في المنطقة.
تغطي��ة ع��ن البحري��ن  -ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى م�ش��اريع
و�شركات البناء والإن�شاء في البحرين.
الدهانات الواقية  -المناخ القا�س��ي لمنطقة الخليج �أ�س��فر
ع��ن ظه��ور �صناع��ة م�س��تقلة ف��ي ح��د ذاته��ا .مجل��ة الخليج
للإن�ش��اء تلق��ي ال�ض��وء عل��ى المنتج��ات الرائ��دة الموجه��ة
لحماية المباني والأعمال الإن�شائية في المنطقة.
حماية الأ�سطح  -ا�ستعرا�ض لل�شركات والمواد الم�ستخدمة
لحماية المباني من الأمطار والحرارة.
�أنظمة الأمن  -في عالمنا المعا�صر يتعين على المهند�سين
والم�صممي��ن الأخ��ذ ف��ي االعتب��ار مختل��ف �أنظم��ة الأم��ن
الالزمة لحماية المباني.

لعام 2016
الأبواب وال�شبابيك  -نظرة متعمقة على المتطلبات الوظيفية
والعنا�صر الديكورية للت�شكيلة المتوفرة من الأبواب وال�شبابيك.
ت�أجي��ر الوح��دات ال�صناعي��ة  -يعتب��ر ت�أجي��ر المع��دات
ن�شاطـً��ا �ضخ ًم��ا ف��ي الوق��ت الحال��ي ،وذل��ك ف��ي ظ��ل اتج��اه
المقاولين �إلى خف�ض نفقاتهم الر�أ�سمالية.

الأ�س��قف والأر�ضيات والقواطع  -نظرة على �أحدث المواد
القادرة على تحويل الم�ساحات الفارغة �إلى �أماكن �سكنية.
ال�سيراميك والأدوات ال�صحية � -أخبار ال�شركات المزودة
للمواد الم�ستخدمة في التجهيزات الداخلية.
المع��دات اليدوي��ة  -ت�ش��هد تل��ك المع��دات المتخ�ص�ص��ة
انت�شا ًرا وا�س ًعا في �أعمال المقاوالت.
المطاب��خ � -إلقاء ال�ضوء على تجهي��زات المطابخ ال�صديقة
للبيئة ،عالية التقنية ،ذات الطابع الجمالي.

مع��ر�ض الخم�س��ة الكب��ار ال�س��عودية The Big 5( 201٦

المرتبطة بهذا القطاع الهام من ال�صناعة.
الطرق والج�س��ور  -ي�أتي توفير �ش��بكة طرق ذات كفاءة عالية
على ر�أ�س �أولويات الحكومات .ا�ستعرا�ض للم�شاريع الجديدة.

فبراير

تغطي��ة عن ُعمان  -ا�س��تعرا�ض للإنج��ازات والتقدم الذي
حققته �سلطنة ُعمان.
تغطية عن م�صر  -قطاع البناء والإن�شاء تحت الأ�ضواء.

 - )Saudiالمع��ر�ض الرائ��د ف��ي �صناع��ة البن��اء والإن�ش��اء
يقام في المملكة للمرة ال�ساد�س��ة ،في مركز جدة للمنتديات
والفعاليات ( ١٠-٧مار�س).
مع��دات التو�صي��ل  -ع��ر�ض ل��كل �أن��واع المع��دات ب��د ًءا من
من�صات البناء وحتى الرافعات.
�أعم��ال الحدي��د المعم��اري  -ا�س��تعرا�ض ال�س��تخدامات
الحدي��د ف��ي الأعم��ال المعماري��ة ب��د ًءا م��ن البواب��ات �إل��ى
التجهيزات الداخلية.

مجلة تجارية رائدة مخت�صة بقطاع البناء والإن�ش��اء في المملكة العربية ال�س��عودية ،وغيرها من دول الخليج.
�صدرت بهدف توفير تغطية كاملة للمتحدثين باللغة العربية من المهتمين ب�صناعة الإن�شاءات في المنطقة ،بما
ي�سهم بدوره في تو�سيع قاعدة القراء ،و�إتاحة الفر�صة للتعرف على مختلف جوانب هذا القطاع الهام باللغة الأم.
يتم توزيع الخليج للإن�شاء في جميع �أنحاء الخليج ،وباقي دول العالم ،كما تتوفر للمتخ�ص�صين المهتمين عبر
�ش��بكة الإنترنت العالمية عن طريق الموق��ع الإلكتروني (،)www.GulfConstructionMagazine.com
والذي تم تطويره م�ؤخ ًرا .هذا بالإ�ضافة �إلى الن�شرة الإ�سبوعية للمجلة والتي ت�ساهم في تعريف القراء ب�آخر
التطورات والفعاليات في هذا القطاع.
توفر الخليج للإن�شاء تغطية �شاملة لمجموعة وا�سعة من المجاالت التي تهم المتخ�ص�صين في �صناعة البناء
والإن�شاء .وفي �إطار حر�صها على مواكبة �أحدث التطورات ،طرحت المجلة بع�ض الأبواب الجديدة المتخ�ص�صة
مثل �ش��ركات المقاوالت ،وقطاع العقارات ،والت�صميم الداخلي ،بما ي�ضمن تغطية متكاملة لكافة مجاالت قطاع
البناء والإن�شاء.
وت�ض��م الخلي��ج للإن�ش��اء � ً
أي�ض��ا �أبوا ًب��ا منتظمة تلق��ي ال�ضوء عل��ى التط��ورات التكنولوجية في بع���ض قطاعات
ال�صناعة ،ف�ضال عن مجموعة متنوعة من الأخبار ،والأبواب ،ومعلومات عن الم�شاريع والمناق�صات .كما ت�شتمل
التقاري��ر ال�س��نوية والتغطي��ات الخا�ص��ة ال�صادرة عن البلدان على �آخر التط��ورات الحا�صلة في ال�صناعة في كل
دولة تغطيها المجلة.
من��ذ �ص��دور الن�س��خة الإنجليزي��ة م��ن ما يرب��و على  ٣٦عا ًم��ا نجحت المجلة في تعزيز مكانتها واكت�س��اب �س��معة
مرموقة كمجلة �صادرة عن جهة مخت�صة مع تغطية وا�سعة ال ت�ضاهى لمنطقة الخليج.

الخدم��ات الميكانيكي��ة والكهربائي��ة والتمدي��دات
ال�صحي��ة  -نظ��رة عل��ى ال�ش��ركات والمنتج��ات والخدم��ات

مارس

تغطي��ة ع��ن الريا�ض  -ي�ش��هد قطاع الإن�ش��اءات في مدينة
الري��ا�ض نم � ًوا هائ ًال بد ًءا من م�ش��اريع الإ�س��كان االجتماعي
والتطوي��ر العق��اري �إل��ى م�ش��روع مت��رو الري��ا�ض ال�ضخ��م
وبرنامج تو�سعة المطار.
تغطي��ة عن قطر  -الم�ش��اريع ،وال�ش��ركات ،وال�ش��خ�صيات
الب��ارزة ف��ي �صناع��ة البن��اء والإن�ش��اء ف��ي قط��ر التي ت�ش��هد
ملمو�سا.
ازدها ًرا
ً
�س��يتي �س��كيب جدة  -ا�س��تعرا�ض للمعر�ض العقاري الرائد
في المملكة العربية ال�س��عودية ،الذي �س��يقام في مركز جدة
للمنتديات والفعاليات (� ٧-٥إبريل).
الأب��واب والبواب��ات ال�صناعي��ة � -إلق��اء ال�ض��وء عل��ى
مجموعة متنوعة من الأبواب والبوابات بما في ذلك الأبواب
الآلية ،والر�أ�سية ،وال�صناعية ،والأمنية ،والمقاومة للحريق.
�ألمانيا وال�ش��رق الأو�س��ط  -ا�س��تعرا�ض للدور ال��ذي تلعبه
تلك القوة ال�صناعية الأوروبية في منطقة ال�شرق الأو�سط.
ال�صرف ال�صحي والم�صارف  -تركيز ال�ضوء على المقاولين
والمع��دات والتكنولوجي��ا المتخ�ص�ص��ة ف��ي م�ش��اريع البني��ة
التحتية لهذا القطاع الهام من ال�صناعة.
الحف��ارات  -نظرة عل��ى �أحدث الماكينات الم�س��تخدمة في
حفر الخنادق ،والقيام بعمليات الهدم ،وتحريك التربة.
الوقاية من الحريق  -يعد ت�أمين المباني من �أهم �أولويات
الت�صمي��م .نظ��رة متعمق��ة عل��ى التط��ور الحا�ص��ل ف��ي ه��ذا
القطاع الهام.
الهند�سة الأر�ضية  -ا�س��تعرا�ض للتقنيات الالزمة لمواكبة
الطبيعة الخا�صة للأرا�ضي في هذه المنطقة.
الخر�س��انة المق��واة بالألي��اف الزجاجي��ة  -ت�س��ليط
ال�ض��وء عل��ى واح��دة م��ن �أكث��ر م��واد البن��اء مالئم��ة وتعددًا
لال�ستخدامات في المنطقة.

الأعم��ال الإن�ش��ائية للم�ست�ش��فيات  -مج��ال متخ�ص���ص
م��ن الإن�ش��اءات يتطل��ب االلت��زام بمعايي��ر الج��ودة العالي��ة،
وال�س�لامة ،وال�صح��ة ،والأداء الفع��ال والق��وي للمع��دات
والخدمات نها ًرا وليال.
الحديد الم�س��لح  -عن�صر يحظ��ى ب�أهمية كبيرة في �أعمال
الإن�شاءات المعتمدة على الخر�سانة الم�سلحة.
التجدي��د و�إع��ادة الت�أثي��ث  -قط��اع ه��ام ومتنام��ي ف��ي
ال�صناعة يخ�ص�ص له ماليين الدوالرات.
�صناعة الإ�سمنت  -نظرة متعمقة على المنتجات وال�شركات
العامل��ة ف��ي تلك المادة الأ�سا�س��ية الم�س��تخدمة ف��ي البناء،
ب��د ًءا م��ن الإ�ضاف��ات �إل��ى الم��واد الكيميائي��ة المتخ�ص�ص��ة
الم�صممة لتعزيز المنتج.
إبريل
تغطي��ة ع��ن دب��ي � -إلق��اء ال�ض��وء عل��ى التق��دم الحا�صل في
الم�شاريع ال�ضخمة في هذه ال�سوق التي بد�أت ت�ستعيد ن�شاطها.
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 - 201٦تغطي��ة لفعالي��ات المع��ار�ض الرائ��دة ف��ي منطق��ة
الخليج ال�شمالية المتخ�ص�صة في البناء والت�صميم الداخلي
والعقار والمقرر �إقامتها في مركز البحرين الدولي للمعار�ض
والم�ؤتمرات (� ٢٨-٢٦إبريل).
م�ش��روع قطر  - )Project Qatar( 201٦عر�ض لفعاليات
المع��ر�ض الرائ��د ف��ي قط��اع البناء والإن�ش��اء ال��ذي يقام في
مركز قطر الوطني للم�ؤتمرات ( ٥-٢مايو).
مع��ر�ض البن��اء والديك��ور ال�س��عودي - )SBIE( 201٦
ا�س��تعرا�ض لفعالي��ات مع��ر�ض البناء والديكور ال�س��عودي الذي
�سيقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات (� 14-11إبريل).
�س��يتي �س��كيب �أبوظب��ي  -ا�س��تعرا�ض للمع��ر�ض العق��اري
ال�ضخ��م الذي �س��يقام في مرك��ز �أبوظبي الوطن��ي للمعار�ض
(� ١٤-١٢إبريل).
�أعمال التكييف والتبريد  -ا�ستعرا�ض للتقنيات المتطورة
والمتغي��رة ف��ي مج��ال التدفئ��ة والتهوي��ة وتكيي��ف اله��واء
والتبريد.
القرمي��د والطاب��وق  -ت�ش��كل الم��واد الأ�سا�س��ية ف��ي �أي
م�شروع �إن�شائي .الخليج للإن�شاء تلقي ال�ضوء على الخيارات
المتوفرة بما في ذلك منتجات الديكور.
ال�س��جاجيد و�أغطي��ة الأر�ضي��ات  -ا�س��تعرا�ض لأغطي��ة
الأر�ضي��ات المتوف��رة ب��د ًءا م��ن ال�س��جاد الفاخ��ر و�أر�ضي��ات
الرخام حتى �أغطية الفينيل.
الط�لاء ال�صناع��ي الخارج��ي للأ�س��طح � -إلق��اء ال�ض��وء
عل��ى �أن��واع الط�لاء ال�صناع��ي الخارج��ي للأ�س��طح ،بما في
ذل��ك دهان الأ�سا�س��ات وحتى الت�ش��طيبات المقاومة للحريق
والطالء ال�صناعي المخ�ص�ص للعمل ال�شاق.
معدات التحميل (اللوادر)  -من معدات التحميل انزالقية
التوجيه �إلى الماكينات المزنجرة ،الخليج للإن�شاء ت�ستعر�ض

تلك المركبات الهامة ل�صناعة الإن�شاءات.
الزج��اج المل��ون والمزي��ن  -ا�س��تعرا�ض لل�ش��ركات
المتخ�ص�صة التي تجعل من الزجاج قطع فنية راقية.
مايو

تغطي��ة ع��ن المملكة العربية ال�س��عودية  -اال�س��تعرا�ض
ال�سنوي لأكبر �سوق في المنطقة.
�إندك���س  - ٢٠١٦ع��ر�ض �ش��امل لأكب��ر مع��ر�ض للت�صمي��م
الداخلي في المنطقة .يقام المعر�ض في مركز دبي التجاري
العالمي ( ٢٦-٢٣مايو).
م��واد تك�س��ية المبان��ي � -أحدث التط��ورات ف��ي المنتجات
والتقنيات.
الأن�س��جة الأر�ضية � -أن�س��جة �أر�ضية ا�صطناعية ت�س��تخدم
عل��ى نطاق وا�س��ع لتقوية الترب��ة والأ�سا�س��ات ،و�أعمال الردم
والدفان� ،إلى جانب �إن�شاءات الطرق وال�سكك الحديدية.
تمويل وت�أمين الإن�شاءات  -الم�ؤ�س�سات المالية والخدمات
الإدارية الأخرى التي ال ي�سلط عليها ال�ضوء عادة.
الم�ضخات وال�صمامات و�أجهزة الكمبري�س��ورات  -عر�ض
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�ض للمواد
الأ�سا�س��ية للبناء مع التعرف على م�صادر وا�ستخدامات هذه
العنا�صر.
الم��واد المقاوم��ة للظ��روف الجوي��ة � -إلق��اء ال�ضوء على
التقنيات وال�ش��ركات العاملة في مجال الحماية من ال�ش��م�س
والرمال والأمطار في ال�شرق الأو�سط.
يونيو
بريطانيا وال�ش��رق الأو�سط  -ا�س��تعرا�ض لجهود بريطانيا
ف��ي الحف��اظ على عالقاته��ا التقليدي��ة الوطيدة م��ع �صناعة
الإن�شاء في المنطقة.
تكنولوجي��ا الت�آكل  -التط��ورات الجديدة في المعركة التي
ال تنتهي لحماية الهياكل �ضد واحدة من الم�شكالت 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�س��كك الحديدية  -ا�س��تعرا�ض لأح��دث المنتجات
وتقنيات البناء الجديدة المتوفرة ل�شبكات ال�سكك الحديدية
التي يجرى �إقامتها في جميع �أنحاء المنطقة.
المبان��ي الخ�ضراء  -تزداد �أهمية تبني معايير اال�س��تدامة
ف��ي عملي��ات البن��اء والإن�ش��اء� ،س��واء فيما يتعلق با�س��تخدام
المواد �أو م�صادر الطاقة.
البال�س��تيك المق��وى بالألي��اف  -نظ��رة عل��ى مجموع��ة
منتج��ات هذا النوع من البال�س��تيك ،بما في ذلك المنتجات
المق��واة بالألي��اف الزجاجي��ة الت��ي يت��م تطويره��ا لخدم��ة
�صناعة الإن�شاءات.

الإن��ارة � -إلق��اء ال�ضوء عل��ى دور الإنارة في م�ش��اريع البناء
والإن�شاء في جميع �أنحاء المنطقة.
الرخ��ام والجرانيت  -يزداد ا�س��تخدام الرخام والجرانيت
لإ�ضفاء العن�صر الجمالي على المباني.
�أعمال المحاجر  -نظرة على المعدات المتطورة في مجال
اقتالع الأحجار الجيرية والبح�ص والرخام والجرانيت.
يوليو
الهن��د وال�ش��رق الأو�س��ط  -تتزاي��د م�س��اهمة الم�ؤ�س�س��ات
الهندي��ة ف��ي ال�س��وق بمنتج��ات تتما�ش��ى مع معايي��ر الجودة
العالمي��ة ،والف�ض��ل ف��ي ذل��ك يع��زا �إل��ى مي��زة الأ�س��عار
التناف�سية.
التحك��م في الهواء والتهوية  -ا�س��تعرا�ض لل�ش��ركات التي
تقدم منتجات وخدمات لهذا القطاع الهام.
بن��اء المط��ارات � -إلق��اء ال�ض��وء عل��ى الم�ش��اريع المزم��ع
تنفيذه��ا ف��ي المنطق��ة ،والخدم��ات الت��ي تق��دم ف��ي ه��ذا
القطاع الحيوي.
�أعمال الدفان وا�ست�صالح الأرا�ضي  -الخليج للإن�شاء تلقي
ال�ضوء على ال�شركات العاملة في هذه ال�صناعات.
م��واد ت�ش��طيب المبان��ي  -نظرة عل��ى المنتج��ات المتوفرة
و�أحدث االبتكارات في هذا القطاع الهام.
�أجهزة القيا�س والتحكم  -ا�ستعرا�ض لأحدث الأنظمة بد ًءا
من �أجهزة المتابعة وحتى �أنظمة �إدارة المباني.
المبان��ي المتنقل��ة والجاه��زة  -ع��ر�ض للهي��اكل الم�ؤقت��ة
الم�س��تخدمة ف��ي �س��كن العم��ال ،والمباني �س��ابقة الهند�س��ة
للم�ستودعات� ،إلى جانب المباني النمطية.
الت�صمي��م الداخل��ي  -ا�س��تعرا�ض للتجهيزات الت��ي ت�ضفي
طاب ًع��ا ممي��زً ا عل��ى المبان��ي ،وللم�صممي��ن الداخليي��ن
بلم�ساتهم الجمالية.
مظالت و�أغ�ش��ية ال�شد الإن�شائي  -من القبب �إلى الأ�سطح
الوا�س��عة ،توف��ر تل��ك الهياكل حل��و ًال مبتكرة تتمي��ز بالمظهر
الجمالي والوزن الخفيف.
الم�صاع��د وال�س�لالم الكهربائي��ة  -تقني��ة النقل الر�أ�س��ي
دائمة التطور والتقدم.
الحدي��د ال�صل��ب  -ع��ر�ض لواح��د م��ن �أه��م م��واد البن��اء
الأ�سا�سية.
ت�أجي��ر الوح��دات ال�صناعي��ة  -تتجه �أع��داد متزايدة من
ال�ش��ركات �إل��ى توفير خدمات ت�أجير المع��دات عالية الجودة
الت��ي يحتاجه��ا المقاول��ون ،ب��د ًءا م��ن المع��دات اليدوية �إلى
ماكينات البناء الثقيلة.
أغسطس
تغطية عن تركيا  -ت�سليط ال�ضوء على هذه ال�سوق الهامة.
معر�ض الخم�سة الكبار الكويت - )The Big 5 Kuwait( 201٦
�سل�س��لة مع��ار�ض الخم�س��ة الكبار تط��رح ال��دورة الرابعة من

مع��ر�ض الخم�س��ة الكب��ار الكوي��ت والتي �س��تقام ف��ي معر�ض
الكويت الدولي (� ١٨-١٦سبتمبر).
ال�شرق الأق�صى والخليج  -ت�شهد المنطقة �أعدادًا متزايدة
من ال�شركات القادمة من ال�شرق الأق�صى التي توفر خدمات
متخ�ص�ص��ة ،ب��د ًءا من م�ش��اريع بن��اء ال�س��كك الحديدية �إلى
�إقامة محطات معالجة المياه.
الكابالت واالت�صاالت  -من كابالت الألياف الب�صرية �إلى
�ش��بكات الألي��اف عالي��ة الأداء ،الخلي��ج للإن�ش��اء ت�س��تعر�ض
مجموع��ة من المنتجات والخدمات الم�س��تخدمة في �صناعة
الإن�شاءات.
الرافع��ات و�آالت الرف��ع  -الخلي��ج للإن�ش��اء ت�س��تعر�ض
المع��دات المتوف��رة ف��ي هذا المجال والتي تتي��ح نقل العمالة
والمعدات بكفاءة و�أمان.
معدات التثبيت  -ا�ستعرا�ض للمكونات التي ت�سهم في دعم
المباني وتثبيت مكوناتها في مواقع العمل.
تخطيط الم�س��احات الخ�ضراء  -عر�ض لمجموعة وا�س��عة
م��ن المنتج��ات التي تع��زز ال�ش��كل الجمالي للبيئ��ة المحيطة
بم��ا في ذل��ك القرميد ،والكتل الحجري��ة ،والبالط ،والأثاث
الخارجي.
المرافق الترفيهية  -ا�ستعرا�ض لل�شركات والمواد الخا�صة
ببن��اء اال�س��تادات الريا�ضية ،والمتنزهات ،وبرك ال�س��باحة،
وغيرها من المرافق الترفيهية.
�إدارة وت�ش��غيل و�صيان��ة المراف��ق  -نظ��رة عل��ى �أه��م
الأط��راف الم�س ��ؤولة ع��ن ت�ش��غيل و�إدارة و�صيان��ة المراف��ق
التجارية وال�سكنية وال�صناعية بي�سر وتكلفة منا�سبة.
الأنابيب � -إلقاء ال�ضوء على التقنيات المرتبطة بالأنابيب،
وخط��وط الأنابي��ب ،والم�ضخ��ات ،والط�لاء الخارج��ي
للأنابيب.
الأم��ن وال�س�لامة  -م��ع زي��ادة الوع��ي بالنواح��ي الأمني��ة،
يحر�ص القطاع على تطوير �أنظمة حديثة عالية التقنية.
عمليات الم�سح  -تطور ال�صناعة من االعتماد على المزواة
وه��ي �أداة قي��ا�س الزواي��ا �إل��ى المحط��ات الكامل��ة و�أنظم��ة
تحديد المواقع العالمية ل�ضمان دقة القيا�سات.
سبتمبر
تغطية عن �أبوظبي � -أحدث التطورات في �أغنى �إمارة في
دولة الإمارات العربية المتحدة.
�س��يتي �س��كيب جلوب��ال  -ع��ر�ض لأكب��ر ح��دث �س��نوي
متخ�ص���ص في القطاع العقاري في منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط
(� ٢٤-٢١سبتمبر).
وحدات الت�س��وية والر�صف  -عر�ض للمعدات الم�ستخدمة
في عمليات تطوير الطرق وال�سفلتة.
المواد الكيميائية في قطاع الإن�ش��اءات  -نظرة على هذا
القطاع المتخ�ص�ص وم�ساهمته في عملية البناء والإن�شاء.
تكنولوجي��ا الخر�س��انة  -واح��دة م��ن �أه��م م��واد البن��اء

الأ�سا�س��ية ف��ي المنطق��ة تخ�ض��ع للتغي��ر المت�س��ارع ف��ي
التكنولوجيا.
القواطع  -ا�س��تعرا�ض للأنظمة المتنوعة التي ت�شمل قواطع
الجدران المتنقلة والقابلة للفك التي تلبي متطلبات الأ�سواق
من المرونة والجمال والخ�صو�صية في عالم اليوم.
تولي��د الطاق��ة والمولدات � -أهم الم�ص ّنعي��ن ومنتجاتهم
التي تخدم هذا القطاع المتنامي في �صناعة الإن�شاءات.
ا�س��كندانيفيا وال�ش��رق الأو�س��ط  -ت�ش��تهر الهند�س��ة
اال�س��كندانيفية بالتط��ور في جميع �أنح��اء المنطقة .وين�صب
االهتمام الآن على نمو ال�شركات اال�سكندانيفية.
تكنولوجي��ا المي��اه  -نظ��رة على عملي��ات معالج��ة المياه،
وتحليتها ،ونقلها.
أكتوبر
معر�ض الخم�س��ة الكبار - )Big 5 Show Dubai( 201٦
تغطي��ة لفعالي��ات المع��ر�ض الرائد في قطاع البناء والإن�ش��اء
ف��ي المنطقة والذي �س��يقام في مركز دب��ي التجاري العالمي
( ٢٠-١٧نوفمبر).
مع��ر�ض البن��اء ال�س��عودي - )Saudi Build( 201٦
ا�س��تعرا�ض لفعالي��ات مع��ر�ض تقني��ات وم��واد البن��اء ال��ذي
�س��يقام ف��ي مرك��ز الري��ا�ض الدول��ي للم�ؤتم��رات والمعار�ض
(� ٢٠-١٧أكتوبر).
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت  -في عالمنا المعا�صر
اقتحمت �أنظمة المعلومات واالت�صاالت كل جوانب ومجاالت
العم��ل .الخلي��ج للإن�ش��اء ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى ا�س��تخدام
تكنولوجي��ا المعلومات واالت�ص��االت في ال�صناعة من لوحات
الر�سم وحتى مواقع العمل.
�أعم��ال الحف��ر والأنف��اق  -تزايد الطل��ب على الإن�ش��اءات
الواقع��ة تح��ت الأر�ض ف��ي المنطقة ي�س��تلزم توفر ال�ش��ركات
والماكينات والمنتجات المتخ�ص�صة.
الزجاج والمعادن  -الجديد في منتجات الزجاج وال�س��تائر
الجدارية.
الخر�س��انة م�س��بقة ال�ص��ب  -المتان��ة ،وجم��ال المظه��ر،
واالقت�صادية هي بع�ض من مزايا الخر�سانة م�سبقة ال�صب.
المواد المانعة للت�سرب والال�صقة  -ا�ستعرا�ض للمنتجات
الم�ص ّنعة محل ًيا والم�ستوردة.
نوفمبر
الإم��ارات ال�ش��مالية � -صغي��رة ولك��ن ن�ش��طة .الإم��ارات
ال�ش��مالية م�ص��در ه��ام للأعمال ف��ي دولة الإم��ارات العربية
المتحدة.
معر�ض الخم�سة الكبار - )Big 5 Show Dubai( 201٦
عدد خا�ص بمنا�س��بة �إقام��ة �أكبر معر�ض للبناء في المنطقة
( ٢٠-١٧نوفمبر).
ال�صي��ن وال�ش��رق الأو�س��ط  -المنتجات و�ش��ركات الإن�ش��اء

ال�صيني��ة تقتح��م مختل��ف القطاع��ات ف��ي �صناع��ة البن��اء
والإن�شاء في الخليج.
وح��دات تفتي��ت وتنقي��ة وخل��ط الخر�س��انة  -ه��ذه
المجموع��ة المتنوع��ة م��ن المع��دات ت�ضم��ن ج��ودة البح�ص
والخر�سانة الم�ستخدمة في م�شاريع البنية التحتية.
مع��دات اله��دم  -من المط��ارق والتراكت��ورات �إل��ى عمليات
اله��دم با�س��تخدام المتفج��رات ،ا�س��تعرا�ض للعدي��د م��ن
المه��ارات والتقني��ات الت��ي يتم توظيفه��ا لإخ�لاء المواقع �أو
فك الهياكل.
الفنادق والق�صور والفيالت الفخمة  -الأعمال الإن�ش��ائية
وف��ق �أعل��ى الموا�صف��ات �أم��ر �ض��روري ف��ي �إن�ش��اء المبان��ي
الفخمة �سواء الخا�صة �أو العامة ،مما يتطلب توفير مجموعة
متنوعة من المنتجات عالية الجودة والخبرات الخا�صة.
الدهان��ات والط�لاء الخارج��ي  -ا�س��تعرا�ض لم�ص ّنع��ي
وم��وردي الدهان��ات وم��واد الطالء الأخرى م��ع تركيز خا�ص
على التقنية المعا�صرة.
�أنظمة منع ت�سرب المياه  -جزء �أ�سا�سي من البناء ل�ضمان
متانة الهيكل.
ديسمبر
ج��دة  -ت�ش��هد مدين��ة ج��دة �إن�ش��اء العدي��د م��ن الم�ش��اريع
الجديدة التي ت�شمل �أطول مبنى في العالم ،وم�شاريع تطوير
البني��ة التحتي��ة ،والفن��ادق ،والمرافق التجارية وال�س��ياحية.
وت�س��اهم هذ الم�ش��اريع في خلق �س��وق ديناميكي مزدهر في
هذه العا�صمة التجارية لل�سعودية.
مك��ة المكرمة والمدين��ة المنورة  -نظرة على الم�ش��اريع
ال�ضخمة التي ت�شهدها المدينتان المقد�ستان.
تغطية عن الكويت � -صناعة البناء والإن�شاء في الكويت.
الحمام��ات والتجهي��زات و�س��خانات المي��اه  -ا�س��تعرا�ض
لأح��دث الت�صميم��ات والتجهي��زات الت��ي ت�س��اعد على تعزيز
جمال الحمامات.
حماي��ة البيئ��ة و�إدارة النفاي��ات  -ف��ي ظل تزاي��د الوعي
بالق�ضاي��ا البيئي��ة واال�س��تدامة ،ترك��ز ال�ش��ركات الآن عل��ى
الح�صول على اعتماد ال�شهادات «الخ�ضراء».
الواجهات الخارجية  -عر�ض لل�ستائر الجدارية ،والزجاج
المعم��اري ،والأحج��ار الطبيعي��ة الم�س��تخدمة ف��ي هند�س��ة
الواجهات الخارجية.
المواد العازلة  -عن�صر هام لتحقيق الرفاهية االقت�صادية
ف��ي المنطق��ة .مو�ض��وع خ��ا�ص ع��ن الم��واد العازل��ة ف��ي
هذا العدد.
ال�س��قاالت وقوالب �صب الخر�س��انة  -نظرة على المعدات
وال�شركات التي تقوم بالأعمال الم�ؤقتة.
النق��ل ومناولة الم��واد  -ا�س��تعرا�ض للمراف��ق والخدمات
المتوف��رة لل�صناعة ب��د ًءا من خدمات الت�صدير واال�س��تيراد
�إلى نقل الوحدات ال�صناعية ،وحتى محطات الطاقة.
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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

ARABIC GC RATES AND TECHNICAL DATA
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
(Special Offer)
4 Page Colour
8 Page Colour

US$

BD/OR

SR

KD

Dhs/QR

9,260
16,930

3,500
6,400

35,000
64,000

2,725
5,000

34,000
62,150

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.

Plus 2,000 reprints of the profile delivered to your company free of charge.
Requested Position
Bleed
Inserts
Copy Date

Plus 15% of space cost
Plus 15% of space cost
By arrangement
To reach publisher’s office 30 days prior to
cover date
30 days prior to cover date

Cancellation Date
Online Banner
Advertising
(Special offer for
print advertisers)

US$

BD/OR

SR

KD

Dhs/QR

660

250

2,500

185

2,420

Home Page Standard Banner/ROS
Resolution
Format

OFFICES

Dimension 728 x 90 pixels
72 DPI
GIF, JPG, PNG or Flash SWF

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

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

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

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

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

www.GulfConstructionMagazine.com
In corporation with
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