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رواد األعامل Entrepreneurs مجلّة فاعلة 
يف مجال التوعية  ونرش  ثقافة ريادة األعامل

وتطوير الفرص الوظيفيّة املتنّوعة للشباب
والشابّات يف املؤّسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، وهي 
الدعامة األساسيّة لتفعيل املزايا التنافسية لهذه املؤّسسات 
من خالل استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحني يف مختلف 

امليادين واستخالص ما يفيد األجيال املقبلة.
تقوم  رسالة املجلة عىل تحفيز رّواد

األعامل، وال سياّم الشبّان والشابّات منهم،
عىل اغتنام الفرص االستثامرية املتاحة

وتطوير مرشوعاتهم  يف مختلف
قطاعات اإلنتاج والخدمات وتحقيق نجاحات

نوعيّة أكرث متيّزًا.

Rowad Alamal is the leading publication
aiming at developing and exposing the
skills and opportunities for businessmen
and businesswomen in the region. The
magazine serves the entrepreneurial
community as a guidebook and source of
inspiration, delivering compelling
business success stories and insights
from all angles.
The key objective of the magazine is to
encourage business leaders and youth to
go beyond their limits and provide them
with the tools and ideas to take the
business world by storm.
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من إصداراتنا

مجلــة رواد األعــال مينــا هــي النســخة اإلقليميــة مــن مجلــة رواد األعــامل 
الســعودية ؛ حيــث تــوزع عــىل جميــع الــدول العربيــة ؛ ألنهــا تغطــي كافــة 
فعاليــات ريــادة األعــامل يف الــدول العربيــة . وتعمــل عــىل توعيــة الشــباب 
العــريب عــىل ثقافــة ريــادة األعــامل ، وتطويــر الفــرص الوظيفيـّـة املتنّوعــة 
للشــباب والشــابّات يف املؤّسســات الصغــرية واملتوســطة الحجــم. وتقــوم 
رســالة املجلــة عــىل تحفيــز رّواد  األعــامل، وال ســياّم الشــبّان والشــابّات 
منهــم، عــىل اغتنــام الفــرص االســتثامرية املتاحــة وتطويــر مرشوعاتهــم .

مجلة رواد األعامل مينا مجلة أونالين شهرية .
وللمزيد، ميكنكم زيارة الرابط التايل:

ــرش   ــة  ون ــال التوعي ــة يف مج ــي مجل ــعودية ه ــال الس ــة رواد األع مجل
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  تــوزع  حيــث  األعــامل؛  ريــادة  ثقافــة 
. وتعمــل  ؛ ألنهــا تغطــي كافــة فعاليــات ريــادة األعــامل يف اململكــة 
ــر  ــامل ، وتطوي ــادة األع ــة ري ــىل ثقاف ــعودي ع ــباب الس ــة الش ــىل توعي ع
ــة املتنّوعــة للشــباب والشــابّات يف املؤّسســات الصغــرية  الفــرص الوظيفيّ
واملتوســطة الحجــم. وتقــوم رســالة املجلــة عــىل تحفيــز رّواد  األعــامل، وال 
ســيّام الشــبّان والشــابّات منهــم، عــىل اغتنــام الفــرص االســتثامرية املتاحــة 

وتطويــر مرشوعاتهــم .
تــوزع يف اململكــة العربيــة الســعودية و عــي الخطــوط الجوية الســعودية 

و الطــريان الخــاص برايــم تايــم مــن خــالل رشكات التوزيــع املعتمدة.
وللمزيد، ميكنكم زيارة الرابط التايل:

Leaders MENA Magazine is the leading publication aiming 
at developing and exposing the skills and opportunities for 
businessmen and businesswomen in the region. The magazine 
serves the entrepreneurial community as a guidebook and source 
of inspiration, delivering compelling business success stories and 
insights from all angles.
The key objective of the magazine is to encourage business leaders 
and youth to go beyond their limits and provide them with the 
tools and ideas to take the business world by storm.

Distribution Network Leaders mena online monthly magazine. 

For More information's you can visit this Link:
http://www.leaders-mena.com/

MENA معرفة ميكن استخدامها
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الصغــرية  املرشوعــات  بتنميــة  االهتــامم 
وحاضنــات  لهــا  والداعمــني  واملتوســطة 

األعــامل.
Support small and medium enterprises 
as well as business incubators, facilitators 
and angel networks.

األهداف العامة
Objectives

ــادة  ــع ري ــز مجتم ــّر بتعزي ــل الح ــة العم ــرش ثقاف ن
األعــامل. 

Develop and promote an entrepreneurial 
culture in business.

ــىل  ــباب ع ــجيع الش ــادي وتش ــر الري ــر الفك تطوي
ــكار. االبت

Guide the youth towards innovation and 
leadership.

عــرض الخــرات والتجــارب املكتســبة مــن خــارج 
تنميــة  يف مجــال  العربيــة  املنطقــة  دول 

ــر. ــة الصغ ــرية ومتناهي ــات الصغ املرشوع
Connect with and share international 
expertise in the development of small 
businesses with the local communities.

تنميــة املــوارد البرشيــة ورفــع قدراتهــا اإلداريـّـة 
والسلوكية.

Develop and expose managerial talents.

إلقــاء الضــوء عــىل قصــص النجــاح املتّميزة 
ــباب رواد األعامل لش

البطالــة  نســب  تخفيــف  يف  املســاهمة 
 . قليميًّــا إ

Help reduce unemployment rates.

إتاحــة فــرص الحصــول عــىل حقــوق االمتيازات 
التجاريـّـة )االمتيــاز التجاري(.

Expose & enhance franchising opportunities.

ــة  ــرات اإلقليمي ــة والخ ــارب الناجح ــل التج نق
وســيدات  رجــال  مجتمــع  مــن  لشــخصيات 
األعــامل لتقدميهــا منوذًجــا لــرّواد األعــامل 

املبتدئــني.
Share compelling stories and case 
studies from regional businessmen and 
businesswomen.

توضيــح  الجوانــب القانونيـّـة واملاليّــة إلجــراءات 
تأســيس املرشوعــات ومتويلها.

Clarify the steps towards establishing 
new businesses such as legal and financial 
procedures and more

األعــامل  رّواد  لــدى  الصلبــة  الــروح  تنميّــة 
لتخطـّـي العقبــات يف ســبيل تحقيــق أهــداف 

التنميــة.

Encourage entrepreneurs to overcome 

their obstacles and achieve their goals.

عــىل  ومســاعدتهم  القــرّاء  مــع  التواصــل 
تســجيل االبتــكارات والحصــول عــىل شــهادات 

ــة. ــة العربيّ ــراع يف املنطق ــراءات االخ وب
Advise readers on the steps needed to 
patent ideas in the Middle East.

Highlight success stories of young 
entrepreneurs.
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التوزيع
Distribution Network

والدوائــر  الــوزارات  و  امللــى  الديــوان 
وإمــارات  الشــورى  ومجلــس  الحكوميــة 
التجاريــة  والغــرف  والبلديــات  املناطــق 

. والصناعيــة 

مراكــز ريــادة األعــامل والجهــات الداعمة للمنشــآت 
األعــامل  وحاضنــات  واملتوســطة  الصغــرية 
والــرشكات  واملكاتــب  االقتصاديــة  والجمعيــات 

املاليــة. واالستشــارات  والتســويقية  اإلداريــة 

الســفارات واملالحــق التجاريــة املعتمــدة 
وســيدات  رجــال  وأهــم  اململكــة  لــدى 
األعــامل يف اململكــة واصحــاب ومديــري 
يف  العامــة  والعالقــات  التســويق 

والخــاص. العــام  القطاعــني 

والخارجيــة  الداخليــة  االنتظــار  صــاالت 
باملطــارات و يف املعارض واملستشــفيات 
ومكاتــب خطــوط الطــريان واملراكــز التجارية 

واملقاهــي والفنــادق.

وكاالت التســويق واإلعــالن ورؤســاء تحرير 
والكتــاب  واملجــالت  اليوميــة  الصحــف 
ومعاهــد  الجامعــات  و  والصحفيــني  
التدريــب والتعليــم واملكتبــات الحكوميــة 

والعامــة.

Royal Court, ministries, governmental 
departments, the Shura Council and the 
regions, municipalities, principalities 
and the commercial and industrial 
chambers in the Kingdom.

The magazine is available in all sale's 
points at Saudi Arabia , which includes 
libraries, petrol stations, shopping malls, 
hotels and other known salè s points .

Centers of entrepreneurship, and business 
incubators Economic associations, 
administrative and marketing companies 
and offices and and the financial consulting

Domestic and foreign Lounges at 
airports, exhibitions, hospitals, airline 
offices , business centers and cafes 
and Hotels.

Marketing and Advertising agencies Editors 
of daily newspapers and magazines, writers 
and journalists. Universities and institutes 
of education and training Governmental 
and Public Libraries.

Embassies and business supplements 
that accredited to the Kingdom The 
most important businessmen and 
businesswomen, The owners , managers 
of marketing , public relations .

Our Magazine has been distributed monthly, 

to the passengers flying in the business & 
first classes at Saudi Airlines domestic and 

international flights and Sky Prime Aviation 
Services.

يتم توزيع املجلة  شهريًا عىل درجات رجال االعامل والدرجة 
األويل برحالت الخطوط الجوية العربية السعودية الداخلية 

والخارجية و الطريان الخاص سكاي برايم.

تتواجــد املجلــة يف جميــع نقاط البيــع مبختلف 
املكتبــات  تشــمل  والتــي  اململكــة  أنحــاء 
والفنــادق  واملــوالت  البــرول  ومحطــات 

البيــع املعروفــة  . وغريهــا مــن نقــاط 

SKY PRIME
AVIATION  SERVICES

ســـكـــا� بـــرایـــم
للخــدمـــات الجـــو�ــــة



بيانات املجلة الورقية
Printed and electronic magazine details

500,000 25,000

40%96
Number of pages

عدد الصفحات

Number of
electronic copies

النسخ اإللكرتونية

Current number of copies

عدد النسخ حاليًا

 Percentage of
advertisements space

مساحة اإلعالنات

 business startups, entrepreneurs,
 and private and public

املبتدئون يف العمل الحر ورواد األعامل
 وقطاع األعامل العام والخاص

Targeted section

الرشيحة املستهدفة

 pioneer parties supporting entrepreneurship,
 public and private sectors, and small and
medium enterprises

الجهات الريادية الراعية
 لريادة األعامل والقطاع الخاص والعام 
Media cooperation and partnerships

التعاون اإلعالمي والرشاكات

 media outlets in
the kingdom of Saudi Arabia

منافذ البيع اإلعالمى يف السعودية
Distribution and sales points

نقاط التوزيع والبيع

the international magazine database

قاعدة بيانات املجلة الدولية
Current number of subscribers

عدد املشرتكني اآلن
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موقعنا اإللكرتوين 

 Application
• Mobile Applications iOS & Android
• Applications Features of « Rowaad Alamaal Magazine» 

on smart phones:
• First:  Easy download to the applications, access to the 

magazine, brows, as well as notifications can be sent 
to the user from time to time, to keep in touch with us 
Second:  Interactive ads on our apps such as television 
ads, where it is linked with clients ads on their website, 
and thus the advertiser has achieved two goals, which 
are making his ads be published and broadcast on TV 
at the same time, additional to posting the ads on the 
social networking pages of the advertiser, what makes 
it an added advantage.

• Third:  Our Apps offers measure the reactions of 
readers, and knowledge of the topics that attract 

them, sending reports about that, to strengthen the 
topics that attract the reader, what pour in favor of the 
advertiser.

• Fourth: Our apps allow to do electronic archive, to help 
the reader to access the previous settings easily within 
few seconds.

• Fifth: Our apps target more than 25 million reader 
around the world, who are using the smart phones, 
and the electronic version of the magazine is sent to 
them monthly.

• Sixth: The possibility of sharing the magazine topics 
on social networking websites, i.e if the reader liked a 
particular topic, or even the application, he can share 
it on his personal account on the social networking 
pages.

مميزات تطبيقات »مجلة » رواد األعال «  عىل الهواتف الذكية:
ــهولة •  ــة، وس ــىل املجل ــول ع ــهولة الحص ــات ، وس ــل التطبيق ــهولة تحمي أواًل: س

ــت  ــن وق ــتخدم م ــالها للمس ــن إرس ــي ميك ــعارات الت ــىل الش ــالوة ع ــا ، ع تصفحه
ــا مــن خــالل التطبيقــات. آلخــر ؛ ليبقــى عــىل  تواصــل معن

 ثانيـًـا: اإلعالنــات عــىل تطبيقاتنــا تفاعليــة كاإلعــالن التليفزيــوين ؛ حيــث يتــم ربطهــا • 
مــع إعالنــات العمــالء عــىل املوقــع اإللكــروين الخــاص بــه ؛ وبذلــك يكــون املعلــن 
ــالوة  ــد، ع ــا يف آٍن واح ــا ومطبوًع ــه تليفزيونيً ــون إعالن ــني : أن يك ــق هدف ــد حق ق
عــىل نــرش اإلعــالن عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي الخاصــة باملعلــن ؛ مــا 
يجعلهــا ميــزة إضافيــة .كذلــك، يتــم ربط اإلعــالن بجوجــل للخرائــط ليتاح للمســتخدم 
معرفــة مــكان الرشكــة عــىل الخريطــة ، وأرقــام الهواتــف مبجــرد الضغــط عليهــا .

• Entrepreneurs Web portal aims to enrich the Saudi 
and Arabic content to entrepreneurship on the 
Internet

• It is a cognitive, applicable and scientifically source to 
the entrepreneurship, we are working, periodically 
on update, for dissemination the culture of self 
employment and the promotion of entrepreneurial 
business community in the Middle East and North.

• Our state of the art technology with daily updates on 
what's new in the business world of Saudia arabia .

• We have a highly advanced team dedicated to 
making sure your Entrepreneurial news if always at 
your fingertips...

• Thousands of visits per day, interactive with the 
readers, with new drops here and there through out 
the year.

بوابــة مجلــة رواد األعــامل اإللكرونية تهــدف اىل إثــراء املحتوى • 
الســعودي والعــريب لريــادة األعــامل عــر اإلنرنــت وتعدمصــدًرا 
معرفيـًـا علميـًـا وتطبيقيـًـا لريــادة األعــامل يتــم تحديثــه دوريـًـا مــن 
ــامل  ــادة األع ــع ري ــز مجتم ــر وتعزي ــل الح ــة العم ــرش ثقاف ــل ن أج

يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. 
ــا للتعــرف عــىل كل مــا هــو •  تتــم عمليــة تحديــث يوميــة ملوقعن

جديــد يف عــامل األعــامل يف اململكــة . ولدينــا فريــق عــىل 
مســتوى عــال مــن الكفــاءة والقــدرة والتفــاين لتوفــري أخبــار 
ريــادة األعــامل وجعلهــا دوًمــا بــني يــدي رواد األعــامل واملعنيني 

بهــا... 
Websiteيزور موقعنا اآلالف يوميًا، ونحرص عىل التفاعل مع القراء • 

التطبيق



Booking Form 2017

Owner Name : ............................................................

Brand / Advert Name : ...............................................

Contact  PERSON : ......................................................

Tel No : .........................................................................

Mobile No : ....................................................

Address : ........................................................

Email : .............................................................

Approved by: .................................................

Advertising Magazine ( SR) Rowad al amaal 
ksa

Rowad al amaal 
Mena

 leaders  
Mena

Full page 15000 12000 12000

inside front cover  DPS 41000 31000 31000

inside back cover  DPS 39000 30000 30000

inside front cover 25000 18000 18000

Front Cover Gate Fold 50000 39000 39000

Out side Back Cover 30000 20000 20000

Feature Full Page (first 10 Pages) 18000 14000 14000

Inside Back Cover 20000 15000 15000

 q Jan.

 q Feb.

 q Mar.

 q Apr.

 q May.

 q June.

 q July.

 q Aug.

 q Sept.

 q Oct.

 q Nov.

 q Dec.

ALL PRICES BY US DOLLARS :

ACCT Mgr Name                                                                  

Client Signature  Print Name Date

Company Name

Note: Sections are on first come basis, once sections are full adverts will be placed in next space available 
maintains an impartial editorial policy. Advertisers are not guaranteed  an editorial*

Rowad Alaamal Magazine ,  www.rowadalamaal.com , E-Mail : info@rowadalamaal.com

KSA
معرفة �كن استخدامها



مقاسات اإلعالنات 
Ads Size

28.00

42.00

FACING 
PAGE

28.00

21.00

FULL
 

PAGE

1/2 
PAGE

1/4 
PAGE1/4 

PAGE

HORIZ

HORIZVERTICAL

اشرتاكات املجلة
Magazine Subscription

االشراك السنوي                   450 ريااًل
االشراك عامان                         800 ريااًل

االشراك لفرة أكرث من ذلك  350 ريااًل لكل عام

لالشرتاك يف النسخة اإللكرتونية باإلضافة إىل الورقية  يضاف 100 ريال فقط لالشرتاك السنوي الواحد .
..و 150 ريااًل لالشرتاك السنوي  يف النسخة اإللكرتونية  فقط دون الورقية .

MEDIA KIT 2017



SKY PRIME
AVIATION  SERVICES

ســـكـــا� بـــرایـــم
للخــدمـــات الجـــو�ــــة

85332 Riyadh 11691 

Tel: +966 11 41 56053    -    +966 11 41 56045 

131 Kourneech Elneel, Maadi,Kanonieen Tower,

Flour 23, Flat 255 - Cairo, Egypt.

Tel: +2 011 423 29 205    -    +2 010 015 87 266

Riyadh Office 

Cairo Office 

www.rowadalaamal.com

facebook.com/RowadalaamalKSA

@rowadalaamal

rowadalaamal 

LinkedIn:  rowadalaamal

Instagram:  rowadalaamal

Info@rowadalaamal.com

ء  Media Kit
2017

عىل منت رحالت
الخطوط الجوية السعودية

اآلن
مجلة رواد األعامل

و الطريان الخاص سكاي برايم


