Business Delivery
IMPORTANT MAIL DELIVERED STRAIGHT TO BUSINESSES
qatarpost.qa

Save time and money on collection and delivery
Our Business Delivery service takes care of postal requirements by collecting and delivering mail straight to
companies’ premises. We pick up and post mail on the same day, from Saturday to Thursday.

Features and Benefits:

Pricing

- It’s secure: With Business Delivery, we ensure
safe and sealed delivery.

For an annual fee of QAR7000 we offer a pickup and delivery mail
service every day from Saturday to Thursday, to and from company
premises and Corporate PO Boxes.

- It’s convenient: We deliver mail 6 days a week
from Saturday to Thursday.
- It’s consistent: A Corporate PO Box address remains
the same even when a business relocates, ensuring
that mail is sent to the new address.
- It’s efficient: Because we take care of delivery we
save businesses time and resources on collection
and delivery logistics.

Requirements
- A refundable deposit of QAR500
- A copy of your commercial registration
- A copy of your authorised signatory
- A trade license

What is next?
Signing up for our Business Delivery Service is easy; simply email Business@qatarpost.qa or call 4446 4579
For more information visit www.qatarpost.qa

خدمة التوصيل
للشركات
إيصال الرســائل الهامة مباشــرة إلى الشــركات
qatarpost.qa

وفر الوقت والمال الالزمين الستالم وتوصيل البريد
خدمة التوصيل للشركات المتوفرة لدينا تغطي الطلبات البريدية من خالل استالم وتوصيل البريد مباشرة إلى مقر الشركة .نسلم
ونستلم البريد في اليوم نفسه؛ من السبت إلى الخميس.

الفوائد والميزات:

رسوم الخدمة:

ً
مغلقا
 األمان :مع خدمة التوصيل للشركات ،يصلك بريدكً
وآمنا.

مقابل اشتراك سنوي قدره  7000ريال قطري ،نقدم لعمالئنا خدمة استالم
وتوصيل البريد من صندوق البريد الخاص بالشركة ومن الشركة الى البريد ،من
السبت إلى الخميس.

ً
أسبوعيا؛
 الراحة والسهولة :نقوم بتسليم البريد طوال  6أياممن السبت إلى الخميس.
ً
ثابتا حتى في حالة
 عنوان ثابت :يبقى عنوان صندوق البريدتغيير مقر العمل ،بما يضمن وصول البريد إلى العنوان الجديد.
 توفير الوقت :نتولى التسليم بالنيابة عن العميل موفرين بذلكالوقت والموارد المرتبطة بإجراءات االستالم والتسليم

المتطلبات:

 وديعة قابلة لالسترداد قدرها  500ريال قطري. صورة من السجل التجاري للشركة. صورة من قيد المنشأة يظهر فيها المفوضون بالتوقيع. -الرخصة التجارية للشركة.

كيفية الحصول على الخدمة؟
لألسعار و االشتراك في الخدمة أرسل طلبك إلى البريد اإللكتروني  Business@qatarpost.qaأو اتصل على الرقم 4446 4579
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.qatarpost.qa

