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خصومات املتقاعدين   مايو  2023 -

سيارات قسم ال 
نا  لعرض التفاصيل اضغط  40217777 وقود

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44558888 شركة املنا للسيارات

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44601995 سو -شركة قطر للسيارات  مي

%20 - %10 44682204 - 77770043 ل اإلطارات واملعدات  مركز بر

44600655 - 44693682 12%خصم  إطارات دنلوب 

44433822  35 %خصم ج لتأج السيارات   ر

%40 - %20 44687299 تانيوم  ت

نا  لعرض التفاصيل اضغط  66750003 راري  يوم للعازل ا  بالتي

نا  لعرض التفاصيل اضغط  30732020 - 44444446 ماية  راري وا   ليمتد للعازل ا

 مركز الوسام للعناية بالسيارات  30605770 - 70844201  %20 - %30

نا  لعرض التفاصيل اضغط  50007801 - 55084475 ار ال   رو

نا  لعرض التفاصيل اضغط  77431986  الفردان للسيارات 

50607038 20% خصم  اوتو سبا

نا  59900012- 66444284 لعرض التفاصيل اضغط   توب الين 

نا  44160006 لعرض التفاصيل اضغط  ي مركز  مايةأرما راري وا   العازل ا

نا  44443737-44447373 لعرض التفاصيل اضغط  املفتاح للسيارات  

55184418 % 20خصم  ماية السيارات   بروتكشن 

وسبا  بدنية  لياقةقسم  
44144999 15% خصم ى س  أ  تايم فت

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44960600  نادي الدانة

نا  لعرض التفاصيل اضغط  33366855  سيدات)فنيو (ذا 

نا  لعرض التفاصيل اضغط  33399847  (  ذا فنيو (رجا

نا  لعرض التفاصيل اضغط  50444241 (  ام اكتف (رجا

نا  لعرض التفاصيل اضغط  30300610  ام اكتف (سيدات)

%  خصم 5 30100264 النخبة لتأج�� السيارات

خصم  %10 - %15  30100264 ش��ي

خصم %10 - %20 30100264 دي�سو

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/wqood.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Almanai-cars.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/platnium.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/limited.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/royalcar.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/BMW.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Topline.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/ArmaniTinting.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Almuftahcars.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/danaoffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/VenueLadies.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/VenueMen.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MACTIVEMEN.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MACTIVeLADIES.pdf
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نا  33555611 لعرض التفاصيل اضغط  (  ام اكتف (عائ

44273643  35% خصم اوس   باور 

50978888  30% خصم  ي أم أي

44208660  10% خصم الن سبا   ج

50716133 - 70507095  15% خصم  و جيم

%50 - %20  40360671 Gymmito 

66826264  20% خصم ا (للرجال)  نادي دلة الر

55421166  20% خصم ساء)  ا (لل  نادي دلة الر

نا  50050744 لعرض التفاصيل اضغط  فورفيت

33355014 20%خصم  ب ست ست  ف

نا  70700060 -77337327 لعرض التفاصيل اضغط   بودي ستورم

25%خصم  44854444 اتون   الش

نا  31473222 لعرض التفاصيل اضغط  د  ال مدر  ر

نا  33014448 لعرض التفاصيل اضغط  يت   سول 

نا  44459666 لعرض التفاصيل اضغط    او تو

نا  44118878-55994443 لعرض التفاصيل اضغط   سمارت جيم 

60014569  جلو يوقا 

نا  44136481-55652100 لعرض التفاصيل اضغط    اسباير اكتف (للرجال)

نا  33155463 لعرض التفاصيل اضغط  ساء)   اسباير اكتف (لل

مطاعم ومقاهي قسم  
44310320  15% خصم  شيل 

55433216  20% خصم  مي مح 

50224983  10% خصم  لوزار

44080733  10% خصم ليت  جا

44081500  10% خصم وفيو   لوف

33298960  14% خصم  ناخشنوان 

50322427 - 44095285  20% خصم  إسال

33098347 - 44095271  20% خصم سك  مطعم األراب

44552666  15% خصم  روكرس

66112115 - 44095237  20% خصم  مطعم ميغو

خصم %20

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MActiveFamily.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/forfit.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/BodyStorm.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/SoulHiit.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Vo2.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/smartgym.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Aspiractivemen.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Aspiractivewomen.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/RealMadrid.pdf
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  ايكونز كو 30555644   15% خصم

ن  44111503 - 44111502   15% خصم   قصر الياسم

  اون كو  44967026   15% خصم

نور سا  44967037   15% خصم   س

  دار الكرم 44967027   15% خصم

افية  55501641 - 44688344   %10 - %20 را    او

سمة 55433216   20% خصم   سم

  دنيا  44507259   15% خصم

ال تندور  44446151   15% خصم   رو

  ذي في 44446601   15% خصم

ي  44310077   15% خصم   بومباي شبا

ش اوليف  44444777   15% خصم   فر

  سكر باشا 44082000   10% خصم

  تندور  44477288   15% خصم

شن 44877736   15% خصم   شاورما ست

  افيه كومو  77850366   15% خصم

ل 77850366   15% خصم اغو جر   مطعم أونو شي

ت التلة 50101777   10% خصم   ب

ار   44465600  15% خصم  فالينج 

ي جاردن  44465600  15% خصم  تورش 

 ثري سيكس 44465600  15% خصم

بار  44854444  15% خصم   ةا

وم لونج  44854444  15% خصم   اتر

  جامافار  44853000  15% خصم

  الفرندا  44854444  15% خصم

اوس 44465664  10% خصم   جالس 

احة  66648492 -44704444  20% خصم   ال

  املطبخ  66648492 -44704444  20% خصم

  الشرفة   66648492 -44704444  20% خصم

سري بوتيك  77277382  %   15خصم ي بات تو   مطعم بان

اس  30320031  20% خصم   ال
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  ارغان  70473687  20% خصم

  البيازا   66648492 -44704444  20% خصم

سري   66648492 -44704444  20% خصم   ال بات

افية  55176731 -40080401  15% خصم   لوي 

ي  40047400  20% خصم   برودواي براس

افيه  40047400  20% خصم   موندو 

ن -إندو  40047400  20% خصم   ش

شر   40047400  20% خصم ال يت    س

  الكيا  40047400  20% خصم

ي  44198888-44198840  25% خصم   سيمفو

  مطعم األزرق 40405050  15% خصم

  دا  44450000-33165376  20% خصم

ي تاس   44450000-33165376  20% خصم   ف

سا   44450000-33165376  20% خصم   بار

  الليوان   44256666  20% خصم

  العديد  40214000-55864809  20% خصم

ندا  40214000-55864809  20% خصم   الم

ف اند برجر  55864809-40214000  20% خصم   ر

بو 44244870  20% خصم   ب

غا نيجرا 44460000  20% خصم   البود

سات  44460000  20% خصم   ر

الي 44244850  20% خصم   س

  سيل ميل 44878000  15% خصم

ا 44878000  15% خصم ي    اس 

  ي لونج  50804421  15% خصم

  ابانوس  44878000  15% خصم

ا  44441549-30303093  25% خصم   دول س

ل  33598514  20% خصم ز روم جر   ن

  ساباي طا 33598514  20% خصم

س  33598514  20% خصم ونال تاس   س

س 40091234  20% خصم   او
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44966600 30% خصم  فوركنيف 

44553676 % 15خصم   جولد جورمية

40378131 % 15خصم   جوديفا 

66699945 20% خصم مز   كر

15 %- 20 % 50978978  بوشية

55421553 % 15خصم   سابلية

50617070 % 25خصم   شوكوالند

 دي يونز  44481163 – 30166053 20% خصم

– 30166053 20% خصم 44481163 Issan 

– 30166053 20% خصم 44481163 Rocca 

– 30166053 20% خصم 44481163 santa 

– 30166053 20% خصم 44481163 biscotti 

– 30166053 20% خصم 44481163 majles

نا  66417390 لعرض التفاصيل اضغط  الي

44493744-66508227 % 10خصم   نوفيكوف

55688833-66519823 % 10خصم   ليتو

55777219 % 10خصم   سافانت

 جارجر  77668286 % 15خصم 

 باوز  66970102 % 15خصم 

44677732 20% خصم Biella

20% خصم 40375287 Emirgan

44984296 20% خصم German Doner Kitchen

44174366 20% خصم Lord Of The Wings

44115063 20% خصم The Noodle House

33121448 15% خصم ي  با مخابز الش

10%-15 % 33874120-44275787 ايلو    مطعم 

77788008 30% خصم  مطعم دونر افندي 

50652984-44807481 10% خصم يوم دايت   بالتي

20% خصم 44644598 وم  جو 

33031600-44081600 10% خصم  فيه العافية

 اللو  44322127 % 15خصم 

%  خصم 20 44095238 مام   برج ا

%  خصم 20 44095236 لت جار  جو

%  خصم 20 44095303 س   فان ميت ش

%  خصم 20 77676372 شاو   بيال 

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Calibre.pdf
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44659326 سنونو  

 أفراح ومناسبات قسم 
44888165  20% خصم س  مز سو  كر

نا  50101639 - 44439399 لعرض التفاصيل اضغط  ليج  ألوان ا

نا  77733119 - 55377891 لعرض التفاصيل اضغط  ور واملناسبات   املضيف للز

نا  77733119 - 55377891 لعرض التفاصيل اضغط   ان ديزاين

77733119 - 55377891  30% خصم  مطابخ شعبية أورجانك العاملية

50617070  25% خصم  شوكو الند 

%20 - %10  55377891 - 77733119  صالون تجميل شيخة

نا  77733119 - 55377891 لعرض التفاصيل اضغط  دمات الضيافة  املضيف 

55511816 - 44834999  30% خصم  لالحتفاالتقاعات الدوحة 

40378131  15% خصم )GODIVA غوديفا ( 

44553676  15% خصم  جولد جورميه

نا  33109522 لعرض التفاصيل اضغط  د للضيافة وة ا  ق

%20 - %10  44422082 ل   صالون جو

55421553  15% خصم  سابليه

44151044  30% خصم ة  صالون عذو

%22 -%15 50978978  بوشية

%30 - %10 31244222-40129000 لينك  ارتية

20% خصم 31322216-77620755  فالورد

ا  30303093 25% خصم  دول س

 دفا الونج 66576010 %10 - %25

%20 - %15 50309006  ديماند ايفنت 

15% خصم  بات سيكري  66829680

 صالون انفين النج  50933222 % 20خصم 

55540882 % 20 -%10خصم   شركة فيفا فلورا 

%20  - %10 خصم 

15%44868268ناندوز خصم 

15%44664545قبطان بيل�� خصم 

%15 خصم 

خصم %10

خصم %10

44902944

39994480

44492300

اوشن باسكت

مطعم ج��ة املينا

مطعم الم�سا االرجن�ي��

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/gulf%20colors.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/almodeef-flowers.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/newdesign.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/almodeef-diyafa.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/majed.pdf
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40292962 % 25خصم  ر  اس سكو

44364442 % 25خصم   اورجانيك سن وسبا 

Vukamvillia 66901113 % 15خصم 

% 15خصم  44146470 انل

نا  55812032-33572221 لعرض التفاصيل اضغط  ار   24از

20 % 77676372 شاو   بيال 

% 30-%15خصم  44472662 ي صالون   ود بيو سس

55849388 % 20خصم  ف دور   

77277382 سري بوتيك  ي بات تو  مطعم بان

خدمات عامة قسم  
44557809 - 44557874 55% خصم دة الشرق   جر

44058500 - 44466635 50% خصم دة الراية   جر

نا  لعرض التفاصيل اضغط  30010322  حضانة األم الصغ 

%15 - %10 44834553  حضانة تي تاون 

44257777 30% خصم غا لونا   جا

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44780060 - 33115533 اوس   حضانة سكند 

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44509494 - 55818403  شركة الصفوة 

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44415773 - 44415772 لب األيدي العاملة    التوقيت 

%20 - %10 44332402 ك السباحة ج ل  ر

55666722-44190000 20% خصم عقيم

نا  لعرض التفاصيل اضغط  50477781 ي  فاست كون

31000307 شروط تطبق ال -% 100خصم  يوم فاليت باركينج   بالتي

44103444 %  20خصم  ست   كو

نا  66114416-44772422 لعرض التفاصيل اضغط  شارة ن استوديو لالس   جر

70982813-44919365 % 20خصم  دج   نو بر

نا  40016636-70033470-31005560 لعرض التفاصيل اضغط  مكو  الر

نا  66244000 لعرض التفاصيل اضغط   فورمان

55264002 % 20خصم   مركز يوجاشا

نا  50839966 لعرض التفاصيل اضغط   فقاعات

77440747 % 15خصم  ض   قطاف للتمر

39961010 25%واتر لي��  - %20 خصم 

% خصم 15

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/flower24.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/petit.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/secondhouse.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/safwa.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/taqet.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/fastcontainer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/greenst.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Alreemco.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/forman.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Bubbles.pdf
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  مصاعد سوديماس  44554848 % 10خصم 

يورللمقاوالت  44443737 -44447373  % 10خصم   املفتاح ان

  املفتاح بوليمار  44443737 -44447373  % 10خصم 

  خدمات طبية قسم  
ال سبا  44931193  %10 - %50 و ميدي   ونو

نا    مجمع الدكتور إياد الشكر الط 50057774 - 44127772 لعرض التفاصيل اضغط 

  مركز الدكتورة سامية النملة الط 55225849 - 66099083  %25 - %60

ي مديك 40206336  %10 - %20 ست    و

شفى امللكة  44190888  30% خصم   مس

  دجلة مركز طب وتجميل األسنان 66717920 - 44554114  %30 - %50

س الط 77566616 - 44448806  30% خصم   مجمع إدفا

  تداوي  -دايت الغذاء املثا  40414243  %10 - %30

ي  44238888  %15 - %30 شفيات ومركز مغر   مس

شفى عيادة الدوحة 77138630 - 44384333  25% خصم   مس

ي 44992444  25% خصم شفى ال   املس

ن  44441261  %50 - %70   لألسنانمركز ز

نا  ي  44349888 لعرض التفاصيل اضغط  ي  ي    مركز 

نا  وليوود 33325775 لعرض التفاصيل اضغط  سامة    مركز اب

لداري  44515177  %10 - %30   مركز الدكتور 

ات التحاليل الطبية  44356492  35% خصم   MLمخت

ا لطب األسنان 66303007 - 44410166  60% خصم   مركز ال

  فاليو الطمجمع  44110089  20% خصم

ليج 44160333  25% خصم   مخت وأشعه ا

  املركز األول لألسنان 50027223  %50 - %60

ات 44868675  25% خصم ت ي لألشعة وا   املركز العر

  مركز عيادات اإلسراء 40377991  %30 - %50

  مركز املستقبل الط 44510051  %30 - %50

  أبولو قطر عيادة  44418441  %30 - %50

ي 44112992  30% خصم ي املل   املركز األسبا

را لألسنان 40168000  20% خصم   ا

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Iadshkragy.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/KKT.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/HollywoodsmilePDF.pdf
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نا    مركز الرازي الط  50401804 - 44583218 لعرض التفاصيل اضغط 

ميل الط 44626845  %30 - %50   مركز ا

حان الط 55240414 - 44335400  %25 - %50   مجمع ر

ي 40191919  20% خصم   املركز الط السوري األمر

  مركز البدع لألسنان  44762000 - 44762111  %30 - %50

ات الفا  44883998 - 33273566  35% خصم   مخت

شفى العمادي  44776444  %10 - %30   مس

  مركز اطلس الط 44153222  %30 - %50

  مركز جراحة التجميل 44662260  %10 - %30

نا    عيادة فاي 55109007 - 44839275 لعرض التفاصيل اضغط 

  دايت دياليت  44339494  %10 - %30

نا  يع  44440725 لعرض التفاصيل اضغط    سيم الر

  مجمع السراج الط 44493666  30% خصم

  مركز الدفنة الط  40012201  30% خصم

يا الط 66505015  40% خصم   مجمع غردي

  الواحدوحدة جراحات اليوم  44510051  %30 - %50

  مركز االسراء الط  44989811  %30 - %50

س الب  30253649 -44339444  %20 - %30   ذا ول

  صيدلية خلود  44432765  10% خصم

  صيدلية تايلوس 40174016  6% خصم

  وليد أبو حالوةعيادة دكتور   44666804   %15 - %40

نا    الدكتورة عايدة  عيادة  44182929  لعرض التفاصيل اضغط 

  مجمع الدكتور خالد الشيخ ع الط 30155665   %25 - %40

ل ( مركز ط بلس )  44761089   15% خصم   مار

رة  عيادة  44770012   %10 - %15 ز   ا

لينك 31244222-40129000 %10 - %30   ارتية 

نا  ي 44421999 لعرض التفاصيل اضغط  شفى االمر   عيادات املس

نا  شن  33301344 لعرض التفاصيل اضغط    يل ك

نا   dietitian  44600300  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  سيم الط 44421289-44844109  لعرض التفاصيل اضغط  ميم   مركز بر

ال  44448850  % 20خصم    أي ك ميدي

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Razy.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa%20%d9%81%d8%a5%d9%8a%20%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84%29%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/NaseemAlRabeeh-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Aieda.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/AmericanHospital.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/healthykitchen.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Dietitian.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/NaseemPremium.pdf
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55434031 % 50خصم  فكت سمايل   ب

مدي 50977477 25%خصم   ر

44444126 % 20خصم  The F 

نا  44887123 لعرض التفاصيل اضغط   الطالكيا 

44514680 % 40خصم  ة ال محمود   مركز الدكتورة بدر

حمالت جتارية قسم 
33007548 - 44077238  64% خصم رجد ( رات ز  )ZABARJADمجو

%50 - %20  44029777 ة  مجموعة العمادي التجار

70494918 - 40017088  25% خصم  فاين ماترس للمراتب 

44335530  15% خصم  ديرما سن 

%25 - %20  44558888 ات املنا   شر

44335548  20% خصم رات    بي للمجو

%40 - %20  44817955 ا  ي  نظارات او

%33 - %10  44147187 - 44874958 ابر   نظارات ا

77195777  50% خصم ية للعود  العر

44257777  15% خصم ست   فيف ون إ

44257777  15% خصم ستو  مف

نا  44466180 - 44477749 لعرض التفاصيل اضغط   الصالون األزرق 

44131100  45% خصم  مجموعة املاسة الزقاء

%30 - %15  44428885 - 44866649  نظارات قطر 

44335503  15% خصم  مانوش

44335541  15% خصم PAULEKA 

44639630  20% خصم س   شو اكس

44213962  20% خصم  ماكس 

66695625  20% خصم اي   بابلو س

44326545  20% خصم  وم سن

443084047  20% خصم  ايكو

%50 - %20  44550805 يط لألثاث   ا

44639630 20 %خصم يف مادين   س

44335544  15% خصم  ديكود

لعرض التفاصيل اضغط هنا 44411435 -44411436مركز ا�سباير لتأهيل ذوي اإلعاقة

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/alkayyali.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/PublishingImages/Mozoon.jpg
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/inspire.pdf
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%20 - %10  44335526 - 44335552  دايا 

44335502  15% خصم HOUSE OF LINEN 

 الشال 50087766 - 44447048  %15 - %20

44257777  15% خصم  كالركس 

%40 - %25  44446867  مجموعة املفتاح

%45 - %15  40389068 ر وا  ا

44361111  15% خصم BRIDAL LOUNGE 

44335545  15% خصم ل  و

44335531  15% خصم ROGER&GALLET 

40212000  25% خصم وا   روش بو

%30 - %20  40212000  تيفو لألثاث 

40212000  25% خصم  ناتوزي 

44373644 - 44373643  20% خصم ية  ال

44335533  5% خصم  بوش

44257777  5% خصم  بانج أند أوليفسن 

66760501  10% خصم  ايفر فاشن 

ت    3723620  20% خصم بو  سن

44257577  10% خصم  شانيل

44257742  10% خصم  شرون

44335511  10% خصم ه كالب  جو

44257777  5% خصم  بوز 

%10 - %2  44257777 س   اي سبا

%55 - %50 55821109  عالم املراتب 

44362222  15% خصم  فناك

%20 - %15 50070019  نولو ستور 

% 15خصم  44277719  غصن العود

  Rosa Clara 33997847 % 15خصم 

 Maison 55669820 % 15خصم 

 Kipling 55148542 % 15خصم 

 Kido 55148542 % 15خصم 

 Delsey 44485526 % 15خصم 

%  خصم 15  40354444  Betty Barclay

%  خصم 15  44077179  Brunello Cuci
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 Zegna 44077212 % 15خصم 

 Corneliani 44077212 % 15خصم 

55200460 % 30خصم  الزوردي

50721000  % 16خصم  ي غالري   بيو

 دار املوضة 66414488 % 20خصم 

نا  55984420 لعرض التفاصيل اضغط   الغوا للعطور 

نا  50004095 لعرض التفاصيل اضغط   العبات 

44899799 % 25خصم   ضاءةالشعلة لإل 

55598432 % 15خصم  ي   اس بيو

ستال عصفور   55817924 % 50خصم  كر

 املصنع الوط للمراتب  50447722-44693270 %20-15%

سياحة وطريان قسم  
%20 - %10 44095279 RONAUTICA MIDDLE EAST 

%20 - %10 33366820 ن   يخوت سيل

نا  لعرض التفاصيل اضغط  33971589 ات  ية للسفر  االور

نا  ات  8007666 لعرض التفاصيل اضغط  ا للسفر  فكتور

2% 44443737-44447373  والسياحةاملفتاح للسفر 

ان   44422392-44424112 ية للط الكو

تأمني ومتويل قسم  
نا  لعرض التفاصيل اضغط  44407777  بنك قطر الوط

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44488277 - 8008555  بنك دخان 

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44962311 ن  شركة قطر للتأم

نا  لعرض التفاصيل اضغط  44050555 - 44050505  ةبيمشركة 

نا  ن 44658888 لعرض التفاصيل اضغط   اإلسالمية للتأم

نا  44292777 لعرض التفاصيل اضغط  ن   الدوحة للتام

فنادق ومنتجعات قسم  
نا  44854444 لعرض التفاصيل اضغط  اتون جراند   منتجع وفندق ش

نا  44924444 لعرض التفاصيل اضغط  يلتون   فندق ال

20% - 15%

%35 خصم    55817924 

44659326 20% سنونو    - %10 خصم 

مشتاق

 20 % خصم   44447373 - 44443737كينج كو�ل للمراتب 

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Alghawaly.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/AlAbat.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Eurp.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/victoria.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/QNB-Offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/dukan%20bank.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/QIC.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Bima-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/islamicinsurance.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/DohaInsuranceGroup.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Sheraton.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/HiltonDoha.pdf
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نا    فندق الوادي  40099999  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  اقف  44336661 - 44704444  لعرض التفاصيل اضغط    فنادق سوق و

نا    فندق النجادة  50010875  لعرض التفاصيل اضغط 

نا    بارك حياة الدوحةفندق  40091234  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  ارلتون  44878000  لعرض التفاصيل اضغط    فندق ر

نا  ون 44948700  لعرض التفاصيل اضغط    فندق فورس

نا  ن  40088888  لعرض التفاصيل اضغط  تال فندق ماندار   اور

نا  سمة منتجع املروب  44799555  لعرض التفاصيل اضغط    سم

نا  ة بوتيك الدوحة 44455555  لعرض التفاصيل اضغط  ز   فندق العز

نا    فندق الشعلة 44465800  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  يلتون فندق  40047400  لعرض التفاصيل اضغط    دبل تري باي 

نا    فندق ومنتجع شرق  44256666  لعرض التفاصيل اضغط 

نا    ةمنتجع وسبا املسيل 44450000 - 44450010  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  ان  44899000  لعرض التفاصيل اضغط    فندق الر

نا  جفندق  33991418 - 44343327  لعرض التفاصيل اضغط  ندام جراند ر   و

نا  يلتون  44236600  لعرض التفاصيل اضغط    فندق ومنتجع ال

نا  ن الدوحة الص 44921555  لعرض التفاصيل اضغط  س   فندق ونادي و

نا    مخيم سراب  44465600  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  رة البنانا  40405050  لعرض التفاصيل اضغط    منتجع جز

ي اللؤلؤة مر مالذ فندق  40355555   %20 س   كمب

نا    فندق جولدن توليب  44198888  لعرض التفاصيل اضغط 

نا    فندق جراند حياة الدوحة  44481234  لعرض التفاصيل اضغط 

نا    فندق وشقق ووترفرونت  55661146 - 44296000  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  جس  44460000  لعرض التفاصيل اضغط    فندق سانت ر

نا    فندق ألف 40047000  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  ن منتجع  40214000  لعرض التفاصيل اضغط    سيل

نا    فندق سيالو 40020401  لعرض التفاصيل اضغط 

  اللؤلؤة -املتحدة للتنمية شركة  44095155   %10 - %20

نا  ة 50977072 - 44059800 لعرض التفاصيل اضغط  ان العقار   أر

نا    الدوحة فندق دبليو  30177064-44535013  لعرض التفاصيل اضغط 

نا  س فندق   33257591-44560777  لعرض التفاصيل اضغط  د   رتاج باي ووك رز

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Alwadi.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/souqwagifoffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/alnjadh.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/ParkHyatt.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/RitzCarltonoffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/FOURSEASONOFFER.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MandarinOrientaloffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Simaisa.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/AlAziziya-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/TheTorchPDF.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/DoubleTreeoffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Sharqoffer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/almassielh.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/AlRayyan-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Wyndham-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/salwa.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Westin-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Sarab.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Banana-offer.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/GoldenTulipPDF.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/GrandHyatt.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/WATERFRONTHOTEL.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Alpha.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Sealine2021.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/cielo.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/aryan-company.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/whotle.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/RBWR.pdf
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نا  44103333 لعرض التفاصيل اضغط  يان فندق   ب

نا  40455716 لعرض التفاصيل اضغط  ان الدوحة   فندق موندر

نا  44261111 لعرض التفاصيل اضغط  VIP HOTEL

نا  ست باي  40087000 لعرض التفاصيل اضغط   فندق وندام و

نا  40204444 لعرض التفاصيل اضغط  جس اللؤلؤه  سانت ر

نا  44061111 لعرض التفاصيل اضغط  THE NED 

نا  40402222 لعرض التفاصيل اضغط   فندق ذا بالزا 

نا  41447777 لعرض التفاصيل اضغط  شيدي   فندق ومنتجع 

تصاالت قسم اال
دو 111  50% خصم  اور

111  50% خصم  فودافون 

نا   لعرض التفاصيل اضغط  44635333

نا   لعرض التفاصيل اضغط  44565656

فندق املينا اند ر�ز�د�س

فندق والدروف لوسيل

https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/bnian.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MondrianDoha.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/VIPHotel.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/WyndhamGrandWestBay.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/thenedhotel.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/StRegis.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/The%20Plaza%202023.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/TheChedi.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/MinaHotel.pdf
https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/discounts/Documents/Waldorf%20Astoria%202023.pdf



