Global Priority
FAST AND SAFE INTERNATIONAL DELIVERY
qatarpost.qa

Enjoy fast mail delivery to more than 220 countries &
territories worldwide
Our Global Priority delivers international mail to major cities within 3 to 5 days and is ranked as
the fastest international mail delivery service in Qatar.

Features and benefits
- It’s secure: Mail is kept safe and sealed during
and upon delivery.

- It’s efficient: Our dedicated team of 200+ will deliver parcels to
destinations within the agreed time frames.

- It’s trackable: Parcels are tracked and traced
throughout the entire shipping and delivery
process.

Pricing

- It’s protected: Qatar Post automatically protects
every shipment against loss and damage, up to a
certain value.

Rates are based on which measurement is higher between the total actual
weight or the total volumetric weight of all packages in the shipment.
For more in-depth information on the full rates please visit
www.qatarpost.qa

- It’s convenient: We offer door-to-door pick-up and
delivery service from Saturday to Thursday.
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What is next?
When you’re ready to send your shipment simply visit one of our branches.
For more information on where we deliver to, please call our 24/7 customer service by dialing 104.

الدولي العاجل
شــحن دولي آمن وسريع
qatarpost.qa

استمتع بتوصيل سريع للبريد إلى أكثر من  220دولة
ومنطقة حول العالم
تقوم خدمة الدولي العاجل بتوصيل البريد الدولي خالل ثالثة الى خمسة أيام ،وتعتبر أسرع خدمة شحن دولي للبريد في قطر

الفوائد والميزات:
ً
ً
ومغلقا خالل وبعد
آمنا
 األمان :نضمن لك حفظ بريدكالتسليم.
 التتبع والتعقب :يتم متابعة وتعقب الطرود خالل مراحل عمليةالشحن والتسليم.
ّ
نسلم لك البريد من السبت وحتى الخميس
 الراحة والسهولة:من كل أسبوع.
 الحماية :يحمي بريد قطر كافة الشحنات من الفقدان والتلف،حتى قيمة معينة.

 الفاعلية :سيسلم فريقنا المتخصص ،والمكون من أكثر من  200عضو ،الطرودخالل الوقت المحدد.

رسوم الخدمة

تحتسب الرسوم وفق الوزن الفعلي أو الوزن الحجمي ،أيهما أعلى ،لجميع المواد في
الشحنة نفسها
لمعرفة رسوم الخدمة يرجى التحقق من حاسبة التعرفة البريدية على موقعنا
اإللكترونيwww.qatarpost.qa :
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كيفية الحصول على الخدمة؟
إلرسال رسائلك وشحناتك البريدية بسرعة ،قم بزيارة فرعنا األقرب إليك مع البريد أو الشحنة التي ترغب في إرسالها.
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء المتاح على مدار الساعة.

