
Courier Service
 
20% discount on export shipments.  
Use promo code CBQSME and pay with your  
Visa SME Card  
https://webshipping.dhl.com
For further details and assistance please call: 
44587810 or 55819304

Airport Services
 
Enjoy exclusive rates at Al Maha Services
Al Maha Services provides stress-free, seamless 
travel through the Hamad International Airport. 
For details call 40103446 / 40105831 / 
40105832

Car Rental Service
 
Save up to 35% discount on international car 
rental rates when travelling abroad

Book here: http://www.avisworld.com/visa

خدمات الشحن

خصم 20% على شحن التصدير. استخدم رمز 
العرض CBQSME وسدد الثمن ببطاقة ائتمان فيزا 

 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
https://webshipping.dhl.com

للمزيد من المعلومات وللمساعدة، يرجى االتصال 
على 44587810 أو 55819304

خدمات المطار

تمّتع بأسعار حصرية بقاعات خدمات المها.
خدمات المها تمنحك متعة السفر المريح عبر 

مطار حمد الدولي. للمزيد من المعلومات، اتصل 
على 40103446 / 40105831 / 40105832

خدمات تأجير السيارات

خصم حتى 35% على تأجير السيارات خارج قطر

http://www.avisworld.com/visa :احجز هنا



Car Rental Service
 
25% discount on monthly car rentals

Reserve today by calling 4035800 

Leisure and Sports
 
Enjoy members guest rates every day of the 
week. For details call 44960777 to make your 
booking.

Leisure and Sports
 
AnytimeFitness is the world’s largest 24-hour, 
fitness company.  Enjoy 15% off and up to 2 
months free gym membership. For details call 
4414 4999 for details.

خدمات تأجير السيارات

خصم 25% على التأجير الشهري للسيارات

احجز اليوم باالّتصال على 4035800

الترفيه والرياضة

تمّتع بأسعار خاصة بالضيوف األعضاء كامل 
أيام األسبوع. للمزيد من المعلومات، اتصل على 

44960777 للحجز.

الترفيه والرياضة

أني تايم فيتنس أكبر شركة لياقة بدنية في العالم 
تعمل على مدار الساعة. تمّتع بخصم 15% وحتى 

شهرين 2 عضوية مجانية في مركز اللياقة البدنية. 
للمزيد من المعلومات، اتصل على 4999 4414



Office workspace 
solutions
 
Operating in over 3000 locations Worldwide 
providing flexible working, Regus is the largest 
provider of executive suites, office space and 
virtual offices. Benefit from the following:

• Office space: 5% discount for 1-3 months 
term. 

• One month free for 6 months term and two 
months free for 12 months term + free gold 
card.

•   Virtual office for QR583 (Original price 
QR899)

•  Regus Gold card QR 82 (Original price QR126) 
Gold membership is a cost-effective program 
for business professionals to meet in a 
professional environment business lounges in 
Qatar with free wifi and beverages. 

For further details call : 40071702

 حلول استئجار 
مكاتب

ريجس موجودة في أكثر من 3000 موقع حول العالم 
وتقّدم حلول استئجار مكاتب عمل مرنة، وهي أكبر 

مزّود لألجنحة التنفيذية، ومكاتب العمل والمكاتب 
االفتراضية. تمتع بالمزايا التالية:

• مكتب: خصم %5 على العقود بمدة من 1 حتى 3 أشهر

• شهر مجانا للعقود لمدة 6 أشهر، وشهرين مجانا للعقود لمدة 
12 شهرا + بطاقة ريجس الذهبية مجانا

• مكتب افتراضي بسعر 583 ريال قطري )السعر قبل الخصم 899 
ريال قطري

• بطاقة ريجس الذهبية بسعر 82 ريال قطري )السعر قبل الخصم 
126 ريال قطري( العضوية الذهبية هو برنامج متميز لرودا 

األعمال لّلقاء في قاعات عمل مهنية داخل قطر مع اتصال آمن 
باالنترنت ومشروبات مجانا

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على 40071702



Office Electronic 
Supplies
 
Purchase your office electronic supplies from 
Sharaf DG and receive 4% cash back in the form 
of gift vouchers which can be redeemed for your 
next purchase. For further details  
call  30708811, 30157590 or 74431608

Office General Supplies 
& Stationary

Purchase your office supplies from Ibn Al Qayyim 
Book Store and benefit from 10% discount. For 
further details call 44873533

تجهزيات إلكترونية 

للمكاتب
اشتر تجهيزات الكترونية لمكتبك من شرف 

دي جي واحصل على استرداد نقدي بنسبة %4 
من المشتريات في شكل قسائم هدايا يمكن 

استبدالها في عملية الشراء القادمة لدى شرف 
دي جي. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على 

30708811 أو على 30157590  أو 74431608

 قرطاسية وتجهيزات 

عامة للمكتب

اشتر تجهيزات مكتبك من مكتبة ابن القّيم 
واحصل على خصم 10%. لمزيد من المعلومات يرجى 

االتصال على 44873533



Clinic
 
10% off consultation and medical bill
Elite Medical Center is a healthcare institute 
where the customer can experience excellent 
medical service in a luxurious and welcoming 
atmosphere.
For further information and to book your 
appointment call 44 960 960 to make your 
appointment 

Dining
 
Get 15% off when you dine in a relaxing Garden 
Shisha Lounge. 

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For reservations and details call: 4015 8888  
 

طبية

خصم 10% على فواتير االستشارات والفواتير الطبية
مركز إليت الطبي مركز صحي يتيح للعمالء 

الحصول على رعاية صحية وخدمات فاخرة في 
أجواء ترحيبية مريحة.

 للمزيد من المعلومات ولحجز موعد، اتصل 
على 960 960 44

المطاعم

خصم 15% عند تناول وجبة في قاعة الشيشة في 
الحديقة.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
 للحجز وللمزيد من المعلومات، اتصل 

على 4015 8888  



المطاعم
احصل على خصم 15% عند تناول القهوة أو وجبة 

سريعة في لوبي الونج.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض ، اتصل 

على 4015 8888

المطاعم
احصل على خصم 15% عند تناول وجبة في مطعم 

برايم الحاصل على جائزة.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 4015 8888

المطاعم
احصل على خصم 15% عند تناول وجبة في مطعم 

هاْيف.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 4015 8888

Dining
 
Get 15% off when you enjoy a coffee or a quick 
and filling meal in our Lobby Lounge! 

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888  

Dining
 
Get 15% off when you dine in our award winning 
steakhouse!

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888   
  

Dining
 
Get 15% off when you dine in Hive.

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888  
   
  



المطاعم
احصل على خصم 15% وتذّوق نكهات جنوب شرق 

آسيا بمطعم هوانغ.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 4015 8888

المطاعم
احصل على خصم 15% عند تناول وجبة في مطعم 

ذي سكوير.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 4015 8888

المطاعم
احصل على خصم 15% عند تناول وجبة في ستراتا 

وأنت تمّتع ناظريك بأجمل مشاهد في الدوحة.

المكان: فندق انتركونتيننتال الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 4015 8888

Dining
 
Get 15% off when you experience the flavours of 
South East Asia in Hwang

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888  
  

Dining
 
Go on a culinary journey at The Square and  get 
15% off your bill

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888  
   
  

Dining
 
Get 15% off as you enjoy the best view of Doha 
when you dine at Strata. 

Location: Intercontinental Hotel Doha City
For offer details and to make a reservations call: 
4015 8888  



المطاعم
خصم 25% على مجمل الفاتورة

مطعم هنترز بفندق وستن الدوحة متخصص 
في المشاوي وهو مطعم وبار ذو طراز حديث فريد 

من نوعه يتمّيز بالفخامة واألناقة ويقّدم أشهى 
المشاوي للحوم تّم انتقاؤها بعناية من مزارع 
أستراليا وإيرلندا واألرجنتين ومقّدمة بأسلوب 

مبتكر خالب.

المكان: وستن الدوحة
للحجز وللمزيد من المعلومات حول العرض، اتصل 

على 1555 4492

المطاعم
خصم 25% على فاتورة لوكس الونج المعاصرة في 
بهو فندق وستن الدوحة، والتي تستقبل ضيوفها 

بأجواء ترحيبية مريحة. تقوم فلسفة لوكس 
الونج على إرضاء كافة األذواق بما فيها محبي 

األطعمة العضوية. تمتع بمجموعة من الحلويات، 
والشوكوالتة ومجموعة فريدة من أنواع القهوة، 
والشاي الشرقي بالنكهات العطرية واألعشاب.

للحجز ولتفاصيل العرض، يرجى االتصال على 
44921555

Dining
 
25% off total bill

Hunters at The Westin Doha is a contemporary 
lifestyle Grill Restaurant & Lounge bar inspired 
by the uncompromising quality, elegance, 
sophistication, originality and unique style of a 
traditional grill room serving the finest quality 
meat selected from boutique farms in Australia, 
Ireland and Argentina, plated in contemporary 
touch or specials carved at the table

Location: Westin Doha
For offer details and to make a reservations call: 
4492 1555

Dining
 
25% off total bill
Modern lounge located in the hotel lobby, 
welcoming guests in a cosy atmosphere and a 
relaxing ambience. The philosophy encompasses 
organic gourmet offering. Enjoy a choice of 
pastries, petit fours, chocolate pralines and a 
unique selection of quality coffees and a variety 
of aromatic and herbal oriental teas.

For offer details and to make a reservations call: 
4492 1555
  
   
  



المطاعم
خصم %25 

 على فاتورة مطعم ساباي التايلندي في 
بندق وستن الدوحة.

مزيج من النكهات وأساليب الطهي التايلندية 
األصيلة في جو متميز رائع. ويتيح مطعم الشيف 

المكشوف تجربة النكهات التايلندية األصيلة، في 
أجواء من الود التايلندي في مطعم فخم معاصر 

يمنحك تجربة مختلفة عن غيرها. تعرف على 
المطبخ الملكي التايلندي بأسلوب معاصريحافظ 

على النكهات األصيلة.

 للحجز ولتفاصيل العرض، يرجى االتصال على  
 4492 1555

Dining
 
25% off total bill

The textures and flavors of Sabai Thai’s authentic 
cooking make for a deliciously different dining 
affair. Our Chef’s show kitchen is perfect for those 
wanting to experience the true taste of Thailand. 
Sabai Thai seduces with its luxe décor, private bar 
and genuine warm Thai welcome.
Serving a modern interpretation of Royal Thai 
cuisine, Sabai Thai specializes in a wide variety 
of genuine fare filled with authentic flavors. We 
stay true to the culinary culture and influences 
of Thailand as you take a mouth-watering 
tour via a spicy papaya salad followed by wok-
tossed favorites infused with hints of ginger and 
lemongrass.

For offer details and to make a reservations call: 
4492 1555

  


