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قائمة أسعار االعالنات
املساحة
نصف صفحة
ربع صفحة
شريط
سم  /عمود

يسر دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع
أن تقدم جريدة الوسيل التي تتناول حصريا
التقارير االقتصادية والتقارير املالية وأخبار
االستثمار في قطر والشرق األوسط والعالم.
وسيتم طباعتها على ورق فاخر في 32
صفحة وبمقاس يسهل حمله وقراءته بما يتيح
للمعلنني فرصة إلظهار إعالناتهم امللونة
بطباعة عالية الجودة.
العدد اليومي يطبع ويوزع من األحد إلى
الخميس
والعدد األسبوعي (الجمعة ـ السبت) يطبع
ويوزع يوم الجمعة

صفحة كاملة
نصف صفحة
ربع صفحة
ثمن صفحة
سم  /عمود
صفحة كاملة
نصف صفحة
ربع صفحة
ثمن صفحة
سم  /عمود
صفحة كاملة
نصف صفحة
ربع صفحة
ثمن صفحة
سم  /عمود

مقاس االعالن (الطول × العرض)

(ريال قطري)

السعر ابيض واسود

ملون

46,000

68,000

 17سم ×  13سم

23,000

34,000

 6سم ×  27سم

11,500

17,000

 17سم ×  27سم

صفح ــة أول ـ ـ ــى

300

صفح ــة أخـ ــيرة

450

 42.5سم ×  27سـم

56,000

84,000

 21سم ×  27سـم

28,000

42,000

 21سم ×  13سم

14,000

21,000

 14سم ×  9.5سم

7,000

10,500

147

220

 42.5سم ×  27سـم

40,000

58,000

 21سم ×  27سـم

20,000

29,000

 21سم ×  13سم

10,000

14,500

 14سم ×  9.5سم

5,000

7,000

123

185

 42.5سم ×  27سـم

28,000

42,000

 21سم ×  27سـم

14,000

21,000

 21سم ×  13سم

7,000

10,500

 14سم ×  9.5سم

3,500

5,250

90

135

صفح ــة  2أو 3

صفح ــة داخ ـ ــلي

غالف  4صفحات ( 320,000 :الصفحة األولى 38 :سم طول ×  27سم عرض).
(باقى الصفحات 42.5 :سم طول ×  27سم عرض).
صفحتان متقابلتان  42.5( 84,000 :سم طول ×  57سم عرض).
ترويسة صفحة أولى 1,000 :ريال  /للنشرة الواحدة ( 4.5سم طول  7.5 Xسم عرض).
ترويسة صفحة داخلية 800 :ريال  /للنشرة الواحدة ( 4.5سم طول  17 xسم عرض) .
ل ـ ــون إضافـي  %15زيادة | تحديد موقع االعالن  %10زيادة | املقاسات الخاصة  %10زيادة

2016 ADVERTISING RATE CARD
SIZE

SPECIFICATION (H x W)

(Qatari Ryal)

B/W

COLOUR

FRONT PAGE
Half Page

17 cm x 27 cm

46,000

68,000

Strip Ad

6 cm x 27 cm

11,500

17,000

Quarter Page
Cm/Column

D

ar Al Sharq is proud to introduce a new
Arabic newspaper that exclusively
reports on business, finance, investment
news from Qatar, across the Middle East
and around the world.
Printed on quality paper stock, this 32 page
handy size newspaper provides advertisers
with an opportunity to print quality and
vivid color ads on every page.
Printed Daily from Sunday Thru Thursday.
Weekend Edition (Friday - Saturday) is
Printed only on Friday

17 cm x 13 cm

BACK PAGE

23,000

34,000

300

450

Full Page

42.5 cm x 27 cm

56,000

84,000

Half Page

21 cm x 27 cm

28,000

42,000

Quarter Page

21 cm x 13 cm

14,000

21,000

1/8 Page

14 cm x 9.5 cm

Cm/Column

PAGE 2 & 3

7,000

10,500

147

220

Full Page

42.5 cm x 27 cm

40,000

58,000

Half Page

21 cm x 27 cm

20,000

29,000

Quarter Page

21 cm x 13 cm

10,000

14,500

1/8 Page

14 cm x 9.5 cm

5,000

7,000

123

185

Cm/Column

INSIDE PAGE

Full Page

42.5 cm x 27 cm

28,000

42,000

Quarter Page

21 cm x 13 cm

7,000

10,500

Half Page
1/8 Page

Cm/Column

21 cm x 27 cm

14 cm x 9.5 cm

14,000
3,500

90

21,000
5,250

135

Jacket 4 Page: 320,000 (Front Page 38cm (H) X 57cm (W))
(Ohter 3 Pages: 42.5cm (H) X 27cm (W))
Double Page Center Spread (DPCS) : 84,000 (42.5cm (H) X 57cm (W))
Ear Panel Front Page: 1,000 QR /insertion (Net) (4.5cm (H) x 7.5cm (W))
Ear Panel Stock Market Page: 800 QR /insertion (Net) (4.5cm (H) X 17cm (W))
Spot colour : 15% extra | Fixed page position : 10% extra | Special shapes & sizes : 10% extra

أسعار االعالنات بالمالحق الخاصة

(ريال قطري)

املساحة

املواصفات الطول  xالعرض

املوقع

السعر  /ملون

صفحة كاملة
صفحة كاملة
صفحة كاملة
صفحة كاملة
نصف صفحة
ربع صفحة

 42.5سم ×  27سـم

أخيرة
بطن األولى
بطن األخيرة
داخلي
داخلي
داخلي

30,000

 42.5سم ×  27سـم
 42.5سم ×  27سـم
 42.5سم ×  27سـم
 21سم ×  27سـم
 21سم ×  13سـم

26,000
22,000
20,000
11,000
6,000

مجلة مقاس A4

املقاس

املوقع

السعر

أولى
أخيرة
بطن غالف أولى
بطن غالف أخيرة
داخلي
داخلي

10,000

شريط  19 ×4سم
صفحة كاملة
صفحة كاملة
صفحة كاملة
صفحة كاملة
شريط 17×4سم
مجلة حصرية لشركة مقاس A4
تحرير وتنفيذ وطباعة وتوزيع  25.000ريال.
توزيع ملدة يوم واحد مع جريدة لوسيل ،باإلضافة إلى  500نسخة للعميل.

10,000
8,000
6,000
5,000
1,500

مجلة مقاس A5/A6

املقاس

املوقع

السعر

صفحة كاملة
شريط
صفحة كاملة
صفحة كاملة
شعار
صفحة كاملة

أخيرة
غالف أولى
بطن غالف أولى
بطن غالف أخيرة
غالف أولى
داخلي

7,000

4,000

شريط

داخلي

1,500

6,000
6,000
5,000
4,000

SPECIAL SUPPLEMENTS RATE CARD

(Qatari Ryal)

SIZE

SPECIFICATION (HxW)

POSITION

PRICE / Color

Full page

42.5 cm x 27 cm

Back Cover

30,000

Full page

42.5 cm x 27 cm

Inside Front Cover

26,000

Full page

42.5 cm x 27 cm

Inside Back Cover

22,000

Full page

42.5 cm x 27 cm

Inside Page

20,000

Half page

21 cm x 27 cm

Inside page

11,000

Quarter page

21 cm x 13 cm

Inside page

6,000

A4 MAGAZINE
SIZE

POSITION

PRICE / Color

Strip

Front page

10,000

Full page

Back page

10,000

Full page

Inside Front cover

8,000

Full page

Inside Back cover

6,000

Full page

Inside page

5,000

Strip

Inside page

1,500

Client Exclusive A4 Magazine
Design, Print & Distribution 25000 QR.
One day distribution with Lusail newspaper, and additional 500 copies for the Client.

A5 & A6 MAGAZINE
SIZE

POSITION

PRICE / Color

Full page

Back cover

7,000

Strip

Front cover

6,000

Full page

Inside Front cover

6,000

Full page

Inside Back cover

5,000

Logo

Front cover

4,000

Full page

Inside pages

4,000

Strip

Inside pages

1,500

المواصفات الفنية

TECHNICAL DATA
Column Width
1 column
2 column
3 column
4 column

2.85 cm
6.3 cm
9.75 cm
13.6 cm

5 column
6 column
7 column
8 column

مق ــاس العم ــود

16.65 cm
20.1 cm
23.55 cm
27 cm

All Artworks must be provided as following:
• Press ready PDF or in Adobe Illustrator (with fonts converted to
outlines and images embedded)/TIFF/JPEG with High resolution (at
least 300ppi)
• All Artworks to be provided to final sizes.
• Black & White advertisements to be provided as greyscale or
CMYK for colour advertisements.

• Material Deadline 2 working days prior to the date of publication

Account Details :
Account Name

: Dar Al Sharq Printing, Publishing &

Bank Name

: Qatar Islamic Bank

Bank Address

: P. O. Box: 559, Grand Hamad, Street,

Tel.

: +974 - 44249222

Distribution

Doha–Qatar

Account Number : 1-00012211
IBAN : QA88 QISB 0017 0283 0010 100012211
Swift Code : QISBQAQA

 سم16.65
 سم20.1
 سم23.55
 سم27

 عمود5
 عمود6
 عمود7
 عمود8

 سم2.85
 سم6.3
 سم9.75
 سم13.6

 عمود1
 عمود2
 عمود3
 عمود4

: تسلم تصميمات اإلعالنات باملواصفات التالية
 (مع تحويل الخطوط أوتالينAdobe Illustrator  أوPDF ● صيغة
 بدرجة وضوح عالية ال تقل عنTIFF  أوJPG والصور مرفقة) أو
.300ppi
.● تسلم املواد االعالنية باملقاس النهائي
.CMYK  و امللونةGREYSCALE ● اإلعالنات األبيض واألسود تسلم
• آخر موعد لتسليم االعالن يومان من تاريخ نشر االعالن

:تفاصيل الحساب البنكي
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع
مصرف قطر اإلسالمي
 ـ شارع حمد الكبير559 : صندوق بريد
ـ الدوحة ـ قطر
+974-44249222

: اسم الحساب
: البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
: عنـوان البنــك
: ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــف

1-00012211
: رقم الحساب
IBAN : QA88 QISB 0017 0283 0010 100012211
QISBQAQA
: سـويفت كود

ADVERTISING TERMS & CONDITIONS

• The Advertisement prices, mechanical data and payment details
mentioned in this rate card will be strictly followed by the
advertiser until and unless an agreement is reached with LUSAIL..
• The advertiser acknowledges that he has the full legal right to
publish the advertisement/s submitted for publication and that by
publishing the advertisement/s, LUSAIL will not violate the rights
of any person or any official statues or rules or regulations or any
applicable Authority, the advertiser agrees to indemnify LUSAIL and
hold it harmless from and defend it against any losses, expenses,
suits or claims which LUSAIL may incur and which arise out of the
publication by it of any of such advertisement/s, including, without
limitation of the foregoing, any claims of libel, violation of rights
of privacy, plagiarism, unfair competition or trade practices or
copyright and/or trademark infringements.
• The Advertisement/s will be published on the dates specified
by the Advertiser subject to the publishing availabilities and
circumstances.
• The Publisher reserves the right to cancel or change positions
of the ad, in order to accommodate important news.
• The Publisher reserves the right to reject any advertisements
that are deemed unsuitable for publication.
• Dar Al Sharq will not be responsible for any delays or loss of
email transmission, broken links, damaged CDs, or inaccurate
sizes..
• In case of error from the part of LUSAIL its responsibility will be
limited to the same size of the advertisement/s, and The Advertiser
may not make any objection to the advertisements after 2 days
from the publishing date.

الش ـ ــروط واألحكـ ــام
• يلتزم املعلن بقائمة األسعار املرفقة والبيانات الفنية الخاصة بجريدة
.الوسيل وذلك حتى صدور الئحة جديدة
• املعلن مسؤول عن املادة اإلعالنية مسؤولية كاملة وليس للجريدة أن
تتحمل أي مسؤولية وال يمكن الرجوع عليها بأي حق كما يلتزم املعلن
في حالة حدوث مشكلة للجريدة بتعويضها عن أي خسائر ناجمة عن أي
.نزاعات تنشأ من اإلعالن
• تخضع كافة اإلعالنات إلى مدى توافر املساحات اإلعالنية وموافقة
. رئيس التحرير عليها
• للناشر الحق في رفض أي إعالن ال يالئم سياسات الدار وهذا يخضع
.ملوافقة رئيس التحرير
 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة90 • حدود االئتمان هي
• دار الشرق غير مسؤولة عن أي تأخير أو فقدان لتحويالت البريد
اإللكتروني أوتلف األقراص املدمجة والتي قد تحتوي على إعالناتكم كما
.أنها غير مسؤولة عن املساحات املخالفة ألمر النشر
• تقتصر مسؤولية جريدة الشرق على قيمة اإلعالن فقط في حالة وجود
خطأ من جانب الجريدة على أن تتم مراجعتنا في فترة ال تتجاوز يومي
.عمل من تاريخ نشر اإلعالن

CONTACT :
For Local Bookings or Inquiries

Tel: +974 - 44557800/580
For International Bookings or Inquiries

Tel: +974 - 44557844/840
Fax: +974 - 44557863/2
Email : adv@lusailnews.qa
Web:

www.lusailnews.qa

P. O. Box: 3488, Doha - Qatar
Working Hours

Saturday – Wednesday: 8.00 am – 5.00 pm (with 1 hour
lunch break)
Thursdays (Half day): 8.00 am – 12.00 noon
Weekend Friday
Location :

Advertising Department, The Lusail Newspaper, D-Ring Road,

:للتواصـ ــل
: لالستفسارات املحلية

+974-44557800/580 : هاتف

: لالستفسارات الدولية

+974-44557844/840 : هاتف
+974-44557863/2 : فاكس
adv@lusailnews.qa : بريد إلكتروني
www.lusailnews.qa :املوقع الكتروني
 الدوحة قطر، 3488 صندوق بريد

ساعات العمل

 صباحا حتى الخامسة مساء8 السبت ـ األربعاء من الـ
) ظهرًا1  حتى الـ12 (ساعة الغداء من الساعة
 ظهرًا12  صباحا8 الخميس نصف يوم من الساعة

الجمعة العطلة األسبوعية
: املوقع

 الدائري الرابع- )إدارة اإلعالنات جريدة لوسيل (مبنى دار الشرق

