
دخول مجاني
غير محدود

إلى الجوالت
وورش العمل

الحصرية
-

متجر كاس آرت قطر

متجر هدايا متحف:
المتحف العربي

للفن الحديث

متجر هدايا
3-2-1

دخول مجاني
غير محدود

إلى المتاحف 
وصاالت العرض.

بطاقتك إلى
الثقافة العائلية

لك وألحبتك
(شخصان بالغان + 4 أطفال تحت سن الـ16) 

350 ريال قطري

بطاقتك إلى
الثقافة المميزة

لك (شخص بالغ)
200 ريال قطري

خصومات في منافذ بيع األطعمة
والمشروبات التابعة لمتاحف قطر

متحف الفن اإلسالمي

مطعم إدام: 
خصم

%25
(الغداء والعشاء)

(مغلق مؤقتًا)

عربة هالل چيا: 
خصم

%20
بيكو كافيه /

مطعم بي إكس: 
خصم

%20
مونز كافيه: 

خصم

%20

ڤوت كافيه -
كشك رقم 2

خصم

%20
كشك رقم 1 

خصم

%15
عنابي 92:

خصم

%15

مطافئ

رالفز كوفي: 
خصم

%15

موقع مركز شرطة
الرويس التراثي

أرسان كافيه: 
خصم

%15
3 -2 -1 متحف قطر
األولمبي والرياضي 

مطعم نوى +
3 -2 -1 كافيه: 

خصم

%20

مطعم المفجر: 

خصم

%20

M7 - مشيرب

بروفايلز – روستادو كافيه: 
خصم

%15

متحف قطر الوطني

مطعم جيوان: 
خصم

%25
(الغداء والعشاء)

ديزرت روز كافيه: 
خصم

%20
غريسة آيس كريم: 

خصم

%15
مطعم ثالثين

(الكشك الجنوبي): 
خصم

%15
875 كافيه: 

خصم

%15

خصم 25% في متاجر
هدايا متاحف قطر

متجر إن-كيو اإللكتروني

متجر هدايا
متحف الفن اإلسالمي

(مغلق مؤقتًا)

متجر الهدايا ومتجر
هدايا األطفال في

متحف قطر الوطني

خصم

%10
على عروض األفالم

التي تنظمها مؤسسة
الدوحة لألفالم

خصم

%40
على تذاكر الدخول
إلى متحف الشيخ

فيصل بن قاسم آل ثاني

احصل على نشرة بطاقتك
إلى الثقافة لتصلك آخر

المستجدات عن فعاليات
وبرامج متاحف قطر

* ِكال العضويتين صالحتين لمدة 12 شهرًا.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الضغط على الروابط التالية.

qm.org.qa/join :لمعرفة المزيد، يرجى زيارة
members@qm.org.qa :أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على

العنوان:
الخليح الغربي

خصم

20 
على "ساراي سبا".

العنوان:
الخليج الغربي، الدوحة

خصم

%20
على األطعمة والمشروبات.

خصم

%20
على خدمات السبا واستخدام بركة السباحة.

خصومات وعروض
شركائنا من الفنادق

فندق بارك حياة الدوحة

العنوان:
مشيرب قلب الدوحة

خصم

%15
على حجوزات الغرف.

خصم

%15
على األطعمة والمشروبات.

خصم

%15
على خدمات السبا.

هيلتون الدوحة

العنوان:
الخليج الغربي

خصم

15 
على األطعمة والمشروبات ما عدا

مطعم ريم البوادي ومطعم سوسايتي الونج.
أسعار خاصة لحجوزات الغرف.

فندق وفلل جراند حياة 

العنوان:
الخليج الغربي الغون

أسعار خاصة شاملة بوفيه الفطورفي
مطعم سانتا مونيكا بريكفاست كلوب.

خصم

20 
على األطعمة والمشروبات.

كتارا للضيافة

الستعراض القائمة الكاملة للفنادق التابعة 
لكتارا للضيافة: يرجى الضغط هنا.

إفطار مجاني عند المبيت. 
خصم

%15
على منافذ بيع األطعمة

والمشروبات وخدمات السبا
في الفنادق التابعة لكتارا للضيافة.

فندق ويندام، الخليج الغربي

العنوان:
الخليج الغربي الغون

خصم

15 
على األطعمة والمشروبات.

خصم

15 
على خدمات السبا.

موندريان

العنوان:
مشيرب قلب الدوحة

إفطار مجاني
في مطعم لوكولونيال

عند المبيت
خصم

%20
على خدمات الغسيل والكّي عند المبيت.

خصم

%15
على األطعمة والمشروبات

(يسري على المشروبات الغازية فقط؛
ومحتويات الميني بار الحصرية وطلبات األطعمة للغرف).

خصم

%15
على خدمات السبا عند المبيت.

فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز،فندق الوادي الدوحة - إم غاليري
سيتي سنتر 

العنوان:
الخليح الغربي

خصم

%20
على األطعمة والمشروبات.

خصم

%20
على "كوان سبا" ومركز اللياقة.

فندق ماريوت ماركيز،
سيتي سنتر

العنوان:
قلب الدوحة

خصم

%20
على األطعمة والمشروبات.

خصم

%20
على خدمات السبا.

فندق دوسيت دي تو

العنوان:
وسط الدوحة

خصم

%20
على األطعمة والمشروبات،

ال يشمل ذلك العروض  الخاصة،
والمشروبات الكحولية، والشيشة، والتبغ.

خصم

%20
على حجوزات الغرف وأفضل األسعار
المتاحة باإلضافة إلى وجبة الفطور.

فندق دوسيت

خصم

%15
على منتجات وخدمات باص الدوحة.

يمكنكم شراء المنتجات أو حجز الخدمات في أي
من مقصورات الباصات داخل الدوحة والخط الساحلي

https://qm.org.qa/ar/culture-pass-membership/family-child-friendly-offer/
https://qm.org.qa/ar/culture-pass-membership/plus-frequent-visitor-offer/
https://inq-online.com/
http://ar.katarahospitality.com/our-hotels/#
https://qm.org.qa/ar/culture-pass-membership/join/



