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مجموعــة ســواحل الجزيــرة، أسســتها الجوهــرة العطيشــان، ومقرهــا يف الريــاض. يف العــام 2018، تحتفــل "رواد 
ــرة  ــات الصغ ــامل واملرشوع ــادة األع ــم بري ــعودية تهت ــة س ــي مجل ــعودية Entrepreneurs"- وه ــامل الس األع
واملتوســطة وحقــوق االمتيــاز التجــاري ) الفرنشــايز (- بالذكــرى الســنوية العــارشة لتأسيســها، واإلصــدار رقم 100؛ 
 Entrepreneur ــة ــة"  النســخة العربيــة مــن مجل ــم "رواد األعــامل العربي ــام 2008 باس إذ أطلقــت املجلــة يف الع
األمريكيــة الشــهرة، مبوجــب ترخيــص مــن مؤسســة نــرش أمريكيــة رائــدة. ويف العــام 2013، تقــرر نــرش املجلــة 

عــى نحــو مســتقل بعنــوان "رواد األعــامل".

ومنــذ عــرشة أعــوام، انتــرش بشــكل كبر مفهــوم ريادة األعــامل يف اململكــة العربية الســعودية. واليــوم، وبينام 
تظــل الحكومــات وقطاعــات النفــط هــي املحفــز الرئيــس للنمــو االقتصــادي للمملكــة، فمــن املقــدر أن تســتحوذ 
الــرشكات صغــرة ومتوســطة الحجــم عــى ثلــث الناتــج املحــي اإلجــاميل للمملكــة وحــوايل ربــع القــوة العاملــة؛ 

األمــر الــذي يجعلنــا نفخــر بشــدة؛ ألدئنــا دوًرا كبــرًا يف املســاعدة عــى تحقيــق هــذا التحــول.

وتحــت شــعار: "معرفــة ُيكنــك اســتخدامها" و "رعايــة الجيــل الناشــئ مــن رواد األعــامل"، عززنــا مــن  وجودنــا يف 
اململكــة العربيــة الســعودية بإطــاق مبــادرات جديدة؛ مثل مقهى رواد األعاملTM، ومنتدى الشــباب الســعودي، 
والربامــج التدريبيــة، مــع تشــجيع تطويــر مفهــوم ريــادة األعــامل يف الــدول األخــرى بالــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا؛ حيــث تشــهد تلــك املنطقــة أيًضــا شــغًفا بــن جيــل الشــباب لتأســيس رشكاتهــم الخاصــة.

ونــدرك جيــًدا أن غالبيــة قرائنا- وخاصة ماليك الرشكات، أو املســتثمرين-  يســعون إلطاق حقــوق وعقود االمتيازات، 
والراخيــص، واملرشوعــات املشــركة، واتفاقيــات التوزيــع، وغرهــا مــن فــرص العمــل األخرى؛ لــذا ُيكننــا- من خال 
تواجدكــم ورشاكاتكــم معنــا- ضــامن توصيــل أفكاركــم وخدماتكــم تســويقيًا وإعاميـًـا وإعانيـًـا ، إىل قاعــدة بياناتنــا 

الضخمــة مــن املســتثمرين ورجال وســيدات األعــامل وأكرب املؤسســات املعرفيــة باملنطقة.

من نحن

ساميون ريتشارد بريندل
ممثل النارش

وتتعــدد املنصــات اإلعاميــة واملعرفيــة ملجلــة "رواد األعــامل الســعودية Entrepreneurs" عــرب صفحــات املجلــة، 
ومــن خــال موقعهــا اإللكــروين http://www.rowadalaamal.com/، الــذي نفتخــر بأنــه األول بجــدارة عــرب مواقع 
البحــث، عــاوة عــى منصاتهــا عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي، عــاوة عــى توفــر الكتــب، واألدلــة اإلرشــادية 
املتعلقــة بكيفيــة بــدء العمــل الحــر وتأســيس الــرشكات، وإقامــة املعــارض، والنــدوات، وتوفــر الربامــج التدريبيــة، 
وبرامــج التليفزيــون والراديــو، ومنتجــات الفيديــو؛ األمــر الــذي وفــر يف النهايــة محتــوى رقميًــا هائــًا يف مجــال 
ريــادة األعــامل، وغرهــا مــن املعلومــات بشــأن الدعــم، وتأســيس العامــة التجاريــة للــرشكات، وكذلــك العامــات 

التجاريــة لــرواد األعــامل، وفــرص التســويق املبتكــرة ، وغرهــا مــن حلــول املخصصــة.
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جمهورنا

ــة 31 مليــون فــرد، نحــو ثلثهــم مــن جنســيات أجنبيــة.  ــغ التعــداد الســكاين للمملكــة العربيــة الســعودية قراب يبل
ويُقــدر حــوايل ثلثــي املواطنــن الســعودين بعمــر أقــل مــن 29 عاًمــا، يُعرفــون باســم "جيــل األلفيــة" أو "الجيــل 

الثالــث"، يثــل بعضهــم رواد األعــامل للجيــل القــادم!.

وقــد أظهــرت دراســات عديــدة، أن جيــل األلفيــة يف العــامل العريب يفكــرون بعقلية عامليــة، ومدنيــة، ومجتمعية، 
ولديهــم نظــرة تقدميــة، فيــام تركــز مخاوفهــم يف عــدم العدالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، والبيئيــة، لكــن مــن 
حيــث الدعــم التكنولوجــي، يتــاح لهــم إمكانيــة وصــول غــر مســبوقة إىل املعلومات، وفرصــة التواصل عرب شــبكات 
التواصــل االجتامعــي؛ مــا يعنــي قدرتهــم التأثريــة البــارزة، وقدرتهــم عــى خلــق طلــب مرتفــع يجــب أخــذه يف 

الحســبان بجديــة.

ويف اململكــة العربيــة الســعودية، ُيكــن الوصــول إىل جيــل األلفيــة يف الجامعــات والكليات، وجمعيــات األعامل، 
واملصــارف، ومؤخــرًا- وبشــكل متزايد- يف املصالــح الحكومية.

جنسيات أجنبية

املواطنــون الســعوديون أقــل 
مــن 29 عاًمــا

املواطنون السعوديون أكرب 
من 29 عاًما

million people

31
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لقــد اشــتهرت مجلــة "رواد األعــامل الســعودية Entrepreneurs" بكونهــا الدليــل املتميــز للــرشكات الصغــرة 
ــي: ــا ي ــال م ــن خ ــعودية م ــطة يف الس واملتوس

تعــزز تــوىل افــراد املجتمــع مــن جميــع األعــامر زمــام املبــادرة يف حياتهــم؛ مــن خال بــدء رشكاتهــم الخاصة 	 
لخلــق الــروة ألنفســهم ولآلخرين.

تساعد مؤسيس الرشكات ورواد األعامل عى الحفاظ عى تقدم رشكاتهم إىل املستوى األعى.	 

توفر املعلومات بشأن أحدث فرص العمل، واملنتجات، والخدمات املتوفرة من جميع أنحاء العامل.	 

توفر منتدى األعامل ملؤسيس الرشكات.	 

تعزز القيم الخاصة بالعمل الجاد، وااللتزام بالتميز، والنزاهة، واالبتكار، وفريق العمل.	 

املبتدئون يف العمل الحر .	 

رواد األعامل .	 

قطاع األعامل .	 

أصحاب القرار يف الرشكات والقطاع الحكومي .	 

الدليل املتميز للرشكات الصغرية واملتوسطة

الرشائح املستهدفة

القراء حسب االعامر

20 - 34 سنة                 31 %	 

35 - 49 سنة                 40 %	 

+ 50 سنة                      29 % 	 
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ــاب  ــعودية Entrepreneurs" ط ــامل الس ــة "رواد األع ــرأ مجل ــخة، ال يق ــف نس ــدد 15 ال ــهري بع ــع ش ــط توزي متوس
الجامعــات والكليــات فقــط ، بــل أيًضــا رواد األعــامل الطامحــون، ومؤسســو األعــامل، واملرصفيــون، واملســتثمرون، 
واألكادييــون الذيــن يســتطيعون الوصــول إىل متخــذي القــرار باململكة؛ كمجلس الشــورى، والــوزارات، واملصالح 

الحكوميــة، وغــرف التجــارة والصناعــة، وجمعيــات األعــامل. 

300 ألف قاريء شهريًا

 نسب توزيع املجلة

وتُتاح "رواد األعامل الســعودية Entrepreneurs" أيًضا للمســافرين عى رحات طران الخطوط الســعودية الدولية، 
 عــى الدرجــة األوىل واألعــامل، وصــاالت املطــار؛ األمــر الــذي يعنــي أن عــدد القــراء املحتملــن يقــدر بحــوايل

600  ألف قاريء شهريًا. 

قادة االعامل واملستثمرين                                                            20 %	 

املدراء التنفيذين واالقسام                                                           20 %	 

القطاع الحكومي                                                                                 10 %	 

الرشكات الخاصة والفرنشايز                                                           25 %	 

الفنادق                                                                                                    15 %	 

الجامعات                                                                                                  5 %	 

امليديا                                                                                                       5 %	 
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املحتوى

مع النرش شهريًا، يحتوي كل إصدار عىل محتوى مناسب وفعال، يتضمن التبويبات التالية:

 	:)News We( األخبار

إلعام القراء بأحدث األخبار، وآخر االتجاهات يف األعامل العاملية، واملحلية، واإلقليمية، والدولية.

 	:)TECHNOLOGY( التقنية

بتوفــر املعلومــات حــول أحــدث التقنيــات واالبتــكارات، ُنكــن رواد األعــامل مــن التنافــس مــع كــربى الــرشكات 
بفــرص عادلــة التخــاذ قــرارات رشاء ذكيــة.

 	:)MONEY( املال

نوفر االستشارات حول كيفية جمع األموال، وكيفية إدارتها، وكيفية الحفاظ عى تدفقها.

 	:)LIFESTYLE( أسلوب حياة

يُغطــي الســفر، والغــذاء، والصحــة، واللياقــة البدنيــة، والعاقــات، وغرهــا؛ وذلــك إللهــام قرائنــا املعيشــة 
بشــكل جيــد، واملشــاركة مــع مجتمعاتهــم، والتفاعــل األفضــل مــع العــامل املحيــط.

 	:)STRATEGIES( االسرتاتيجيات

ــرش اآلراء،  ــرب ن ــم، ع ــة رشكاته ــغيل، وإدارة، وتنمي ــة لتش ــن معرف ــامل م ــو األع ــه مؤسس ــا يحتاج ــن م يتضم
ووجهــات النظــر، وخــربات رواد األعــامل الناجحــن، واستشــاريي املبيعــات والتســويق، إىل جانــب موضوعــات 

ــادة واإلدارة. القي

 	:)STRAT-UPS( بدء األعامل

ملســاعدة رواد األعــامل الطامحــن عــى املــي قدًمــا ، ال ليــس فقــط بتوفــر التعليــم واإلرشــاد، ولكــن أيًضــا 
بتوفــر قصــص نجــاح رواد األعــامل البارزيــن؛ وهــو مــا يوفــر التحفيــز واإللهــام؛ ملســاعدة الجيــل القــادم مــن 

رواد األعــامل عــى تحقيــق أهدافهــم.

 	:)FRANCHISING( االمتياز التجاري

نوفــر ملحًقــا خاًصــا هــو الوحيــد يف اململكــة حــول الفرنشــايز، نتنــاول فيــه كل املوضوعــات املتعلقــة بــه، 
والتــي ال تواجــه فقــط املســتثمرين الذيــن يفكــرون يف االســتحواذ عــى عقــود فرنشــايز دوليــة، بــل أيًضــا 
ــا. ــا ودوليً مؤســيس األعــامل الذيــن يســعون إىل تطويــر وإطــاق عقــود فرنشــايز خاصــة بعملهــم إقليميً
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تقويم العام 2018

يناير 2018

أبريل 2018

فرباير 2018

مايو 2018

مارس 2018

يونيو 2018

10 أعوام- 100 إصدار واملزيد

العقارات السعودية

صندوق االستثامر العام

الفنادق والسياحة

كيف متول رشكتك؟

إصدار تسويقي خاص

الصغــرة  الــرشكات  نــو 
واملتوســطة يف العقــد األخر

استعراض الجائزة

برامج املشريات الحكومية

تطويــر قطــاع الرفيــه يف 
ململكة ا

كيفية بدء أعامل املطاعم
تطور التسويق الرقمي

متويل املرشوعات

جائزة السعودي املؤثر

آخر موعد لإلعالنات:

21 ديسمرب 2017

آخر موعد لإلعالنات:

22 مارس 2018

آخر موعد لإلعالنات:

18 يناير 2018

آخر موعد لإلعالنات:

19 أبريل 2018

آخر موعد لإلعالنات:

15 فرباير 2018

آخر موعد لإلعالنات:

 17 مايو 2018
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املحتوى

يوليو 2018

أكتوبر 2018

أغسطس 2018

نوفمرب 2018

سبتمرب 2018

ديسمرب 2018

الدراسة بالخارج

للتكنولوجيــا  خــاص  إصــدار 
ر البتــكا وا

رائدات األعامل العرب

أفكار أعامل صديقة للبيئة

ــادة  ــى لري ــبوع العامل االس
ــامل االع

فن بدء املرشوعات

األفكار والفرص يف 2019

اضاءة حول رؤية 2030

أفضل مدارس األعامل

حقوق امللكية الفكرية

البحث والتطوير

برامج املشريات الحكومية
أفكار أعامل من املنزل

اليوم الوطني

آخر موعد لإلعالنات:

14 يونيو 2018

آخر موعد لإلعالنات:

13 سبتمرب 2018

آخر موعد لإلعالنات:

 18 يوليو 2018

آخر موعد لإلعالنات:

18 أكتوبر 2018

آخر موعد لإلعالنات:

 16 أغسطس 2018

آخر موعد لإلعالنات:

 15 نوفمرب 2018
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مقاسات اإلعالنات 

اشرتاكات املجلة

28.00

28.00

42.00

21.00

facing 
Page

full
 

Page

1/2 
Page

1/4 
Page1/4 

Page

horiz

horizvErTIcAl

االشراك السنوي                                                         450 ريااًل
االشراك عامان                                                              800 ريااًل

االشراك لفرة أكر 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 .
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جدول أسعار ومقاسات إعالنات األونالين 2018

4 نرشات شهريًا

90 يوم30 يوم15 يوماملقاس

 8400 Sr 4700 Sr 2100 Sr 468x 60

7200 Sr 4000  Sr 1900 Sr 728x90

5000 Sr 2800 Sr 1200 Sr 600x150

4000 Sr 2100  Sr 900 Sr 300x250

590 Sr 2100 Sr  1200 Sr فيديو 30 ثانية     

9600 Sr

3 نرشات شهريًا نرشتن شهريًا نرشة شهريًا

7700 Sr 5100 Sr 2900 Sr Newsletter

Andriod - IOS

468x 60

728x90

600x150

300x250



االسعار غر شاملة رضيبة القيمة املضافة 

Booking Form 2018

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

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

contact  PErSON : ........................................................

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

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

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

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

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

Magazine Advertising Qty Price
Full page 15000 Sr
DPS 28000 Sr
inside front cover 25000 Sr
Front cover Gate Fol 51000 Sr
Inside Front Cover Gate Fold 45000 Sr
Out side Back Cover 30000 Sr
Feature Full Page (first 10 Pages( 18000 Sr
Inside Back Cover 20000 Sr

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

June.

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

All PrIcES BY US DOllArS :

ACCT Mgr Name                                                                  

Client Signature  Print Name Date

Company Name

Note: .................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................



www.rowadalaamal.com

@

www.facebook.com/RowadalaamalKSA

twitter.com/Rowadalaamal

plus.google.com/+Rowadalaamalmag

linkedin.com/company/rowad-al-aamal

instagram.com/rowadalaamal

 Media Kit
2018

00966550060208

00966537102009

00966537102002

sales@sawahl.com

85332 Riyadh 11691

009665 382 27 277-

Technical 
support:


