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             تعد صحيفة أمالك العقارية أول صحيفة عقارية متخصصه سعودية انطلقت عام 2010 م من مدينة الرياض 
تصدر كل اسبوعين . وتسعى إلى تقديـــــم خدمة صحفية مميــــزة في الشأن العقاري بالتعـــاون  مع عمالءها 
والمهتمين  عامة  للمجتمع  المعرفية  الحصيلة  زيادة  في  مساهمنا  المستوى،  عالي  مهني  متخصص  وفريق 
بالقطاع العقاري  بصناعة العقار على وجه الخصوص والتي يتم توزيعها بدقة وبخطه مدروسه على المهتمين 
وتوزع على جميع المدن الرئيسية في المملكة. وحصدت على العديد من الجــوائز للتميز واالنتشار وسرعة النمو 

لعام 2012 م وتعتبر الشريك االستراتيجي لجميع المعـارض والفعاليــات العقارية وا°نشائية واالقتصادية الهامه .

مقدمة عن الصحيفة العقارية االولى:
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                    يطلع على صحيفة امالك 500 ألف قارئ وم�تم حيث يقدر عدد المطلعين للنسخة الواحدة 5 افراد بما

في ذلك مواقع الصحيفة على االنترنت والمتابعين لها باستمرار وتطبع الصحيفة 100 الف نسخة كل اسبوعين 
المجتمع  المعارض والفعاليات كراعي اعالمي وتوزع على نخبة  العقارية في معضم  وتشارك صحيفة امالك 
به من  تتمتع  لما  المملكة  المعارض والفعاليات في  االول لمعظم منظمي  الشريك  الراعي  حيث تعتبر آمالك 

عالقات وجمهور نخبوي .
الدخل : 

يقدرمستوى الدخل للجمهور المست�دف للصحيفة من 300.000 ريال سنويا فأكثر وهي الطبقة فوق المتوسطة 
وعالية الدخل.

العمر : 
وتستهدف الشريحة العمرية من 30 عاما فأكثر من مهتمين ورجال االعمال وتنفيذيين واالدارات العليا والمهن 

العالية المستوى.

التوزيع والمجتمع المستهدف:

Amlak

�����
��ار�ــــ�

2



                    يطلع على صحيفة امالك 500 ألف قارئ وم�تم حيث يقدر عدد المطلعين للنسخة الواحدة 5 افراد بما

في ذلك مواقع الصحيفة على االنترنت والمتابعين لها باستمرار وتطبع الصحيفة 100 الف نسخة كل اسبوعين 
المجتمع  المعارض والفعاليات كراعي اعالمي وتوزع على نخبة  العقارية في معضم  وتشارك صحيفة امالك 
به من  تتمتع  لما  المملكة  المعارض والفعاليات في  االول لمعظم منظمي  الشريك  الراعي  حيث تعتبر آمالك 

عالقات وجمهور نخبوي .
الدخل : 

يقدرمستوى الدخل للجمهور المست�دف للصحيفة من 300.000 ريال سنويا فأكثر وهي الطبقة فوق المتوسطة 
وعالية الدخل.

العمر : 
وتستهدف الشريحة العمرية من 30 عاما فأكثر من مهتمين ورجال االعمال وتنفيذيين واالدارات العليا والمهن 

العالية المستوى.

التوزيع والمجتمع المستهدف:

Amlak

�����
��ار�ــــ�

2



Amlak

�����
��ار�ــــ�

تصل صحيفة أمالك الى جميع مشتركي الصحف المحلية دون استثناء من شركات ومؤسسات

وجهات حكومية وجمعيات علمية او خيرية عن طريق الموزع الرئيسي للصحيفة و�ي الشركة الوطنية للتوزيع.

اهتمام واسع من رجال اعمال ومسؤلين وافراد بالقطاع العقاري.

ملونة بالكامل و انتشار واسع لجمهور معين من المجتمع ذو مستوى عالي من الدخل والتعليم.

التواجد المباشرو المستمر في مواقع وفعاليات االعمال في المعارض والمؤتمرت والفنادق.

التركيز على مدن االعمال ذات الكثافة السكانية .

توزع بطرق مدروسة على المهتمين للنخبه ورجال ا»عمال والمسئولين في الجهات الحكومية.

وجود مادة تحريرية متميزة تغطي جميع االشكال الصحفية ) خبر – استطالع – تحقيق – تقرير– مقال ...... ( لجعل

الجمهور على تواصل دائم مع اهم االحداث في قطاع العقارات .

آالف المتابعين على االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي كالفيس بوك والتويتر والمنتديات.

مشتركين افراد مميزين من نخبة المجتمع .

التواجد في نقاط البيع الهامة مع الصحف اليومية .

قوائم ايميالت تتجاوز 55 الف ايميل ترسل لهم الصحيفة الكترونيا.

خصائص التوزيع ومزايا الصحيفة :
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               كصحيفة متخصصة في الشأن العقاري تعتبر المكان االمثل والمناسب للمسوقين ومخططي الحمالت 
مطورين  العقارمن  خدمة  مقدمي  لتواجد  ان  كما  العام  الرأي  على  ومؤثر  المستوى  عالي  لمجتمع  االعالنية 
ومسوقين و أكثر من 100 نشاط مساند لقطاع االعمال ميزة نسبية كخدمات االتصاالت والتمويل والبنوك ومواد 

البناء والتشييد والمقاوالت واالثاث واالدوات الصحية واالجهزة المنزلية وااللكترونية والنقل والسيارات....الخ.

االنشطة المستهدفة :

Amlak

�����
��ار�ــــ�

3



Amlak

�����
��ار�ــــ�
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الرسوم التوضيحية :

مسمى أهم الوظائف المستهدفة : الفئة العمرية المستهدفة للصحيفة :

التوزيع الجغرافي :

المنطقة الوسطى
المنطقة الغربيــــة
المنطقة الشرقيـة
المنطقة الجنوبيـة

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0
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جهات التمويل كالبنوك وفروعها وشركات التمويل االخرى.

المكاتب الهندسية واالستشارية.

جميع المعارض المتخصصة والمنتديات والمؤتمرات.

الوزارات وجميع فروعها والجهات شبه الحكومية.

نقاط التوزيع الهام� في مدن االعمال على مستوى المملكة .

الشركات والمكاتب العقارية والفنادق

الشركات الصناعية المتخصصة في مواد البناء.

شركات المقاوالت المصنفة واالتصاالت.

التوزيع في منافذ البيع من خالل الشركة الوطنية للتوزيع.

تشمل قائمة االهداءات لصحيفة امالك .

الوزراء ووكالء الوزارات واعضاء مجلس الشورى .

المسئولين في االجهزة الحكومية والغرف التجارية .

قائمة من المختصين والباحثين والمهتمين بالقطاع العقاري .

أهم نقاط التوزيع الخاصة :
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شركة معارض الرياض

شركة رامتان

شركة معارض الوطنية

مؤسسة احمد المهندس

شركة الحارثي

شركة نيارا

شركة ستي سكيب العالمية

تنظيم معارض

شركة زين لالتصاالت

شركة موبايلي

شركة االلة الزراعية لمحطات المياه

شركة اللوزات لمقاوالت المياه

شركة مياه الوطنية

اتصاالت ومياه
شركة دبل كلك للبرمجيات

شركة دليلي

شركة على العواد للتجارة

شركة عالم الصحافة

شركة كافيار ل�ستشارات

شركة بي دبليو للتسويق

شركات متنوعة

The Pig 5 شركة  

In Forma شركة 

شركة معارض الوطنية

شركات متنوعة

شكر � لشركائنا في النجاح
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شكر � لشركائنا في النجاح

عقار وبناء

شركة ثقة العقارية

شركة بصمة �دارة العقارات

مؤسسة الحسيني التجارية للخزانات

الشركة الخليجية القابضة

شركة مصنع االتحاد الدولية للبيتومين

شركة مكاتب ا�عمال

حديد الراجحي

مكتب ابداء لالستشارات الهندسية

مؤسسة ترابط بالدي للمقاوالت

شركة رافال للتطوير العقاري

شركة  مسكن العربية

شركة أمالك الشفاء العقارية

شركة يوسف مروان للمقاوالت

شركة بواني العقارية

شركة دعم التطوير العقاري

مكتب العيسي للعقارات

شركة المستويات السبعة للتقنية

عقار وبناء

شركة عطية للحديد

شركة سليمان الرميخاني العقاري

شركة الرفاهية العقارية

شركة ميزات للتطوير العقاري

شركة مشاريع ا�رجان

شركة سوار المتحدة العقارية

شركة رأيك العقارية

شركة حمد الشويعر للعقارات

شركة أسس العقارية

شركة عواصم الدولية ل£ستثمار العقاري

مجموعة الفقيه ل£ستثمار العقاري

مجموعة ا�خوين العقارية

شركة سواري العقارية

شركة مصاعد جود

شركة راس الخيمة للسيراميك

شركة خزف السعودي

الشركة السعودية اللبنانية للمقاوالت

شركة مصاعد توافق

شركة اليمامة للجرانيت والرخام

مؤسسة الحلول المختصرة للديكور

مؤسسة ماجد الغيث للتكييف

شركة رفال العقارية

عقار وبناء

مصرف االنماء

مصرف الراجحي

بنك البالد

بنك الرياض

بنك ساب

البنك السعودي الهولندي

البنك السعودي ل£ستثمار

دار التمليك

أمالك العالمية للتمويل

دويتشة بنك

البنك ا�هلي

بنوك تمويل
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المساحات ا�عالنية بالصفحة

26.5X32 cm

صفحات كاملة

26.5X16 cm

نصف صفحة

26.5X5.5 cm شريط عرضي

   13.7 X4cm

ترويسة أمامية

ي
ول

ط
ة 

ح
صف

ف 
ص

ن

13.3X32 cm

10

13.3X16 cm

ربع صفحة

5X8.55X8.5

ترويسة أخيرة

13.3X8 cm
ثمن صفحة
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أسعار نشر ا�عالن
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 صفحة اخيرة صفحة داخلية   صفحة  11-12-13-14صفحة الثانية والثالثةالصفحة االولى

ترويسة أمامية

شريط عرضي

المساحة
السعر بالريالالملونة - سم

المساحة
السعر بالريالالملونة - سم

المساحة
السعر بالريالالملونة - سم

المساحة
السعر بالريالالملونة - سم

المساحة
السعر بالريالالملونة - سم

15.000

23.760

صفحة كاملة

نصف صفحة

ربع صفحة

شريط عرضي

      صفحة

63.800

31.600

15.950

12.000

8.000

63.800

31.600

15.950

12.000

8.000

صفحة كاملة

نصف صفحة

ربع صفحة

شريط عرضي

        صفحة  

58.000

29.000

14.500

10.000

7.500

صفحة كاملة

نصف صفحة

ربع صفحة

شريط عرضي

       صفحة  

10.000

34.800

17.400

17.800

9.000

ترويسة

نصف صفحة

ربع صفحة

شريط عرضي

1      صفحة
8

1
8

1
8

1
8
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10

13.3X16 cm
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E-mail:info@malak.net.sa
يرجي االتصال على عالم الصحافة
Tel :+966 11 455858
Fax:+966 11 4659080  Riyadh  

P.O.Box 66203 Riyadh 11576
Kingdom Of Saudi Arabia

UAE Representative Office

P.O.Box 5013032
Ras Al Khaima, UAE
Mob: +971 52 958 4776
Mob: +971 55 888 4367
Mob: +971 50 888 5957
uae@amlakmail.net


