Home Delivery
FOR POSTAL DELIVERIES STRAIGHT TO YOUR DOORSTEP
qatarpost.qa

Having a PO Box just got better!
Enjoy the convenience of having mail from your PO Box delivered
straight to your front door.

Features and benefits

Pricing

- It’s secure: With our Home Delivery Service (HDS)
we ensure your mail is kept safe and sealed.

The Home Delivery service option will be added to your yearly PO Box
subscription of QAR500:

- It’s consistent: If you decide to move home, your
personal PO Box stays the same, but please
inform of us of your new address.
- It’s convenient: Our postal delivery is from
Saturday to Thursday.

Weekly number of Home Deliveries

Yearly cost

Once a week Home Delivery Service

QAR500 yearly

3 times per week Home Delivery Service

QAR1500 yearly

6 times per week Home Delivery Service

QAR3000 yearly

This service is available to anyone with a personal PO Box subscription.

What is next?
If you have a PO Box, simply fill out and submit an application form for Home Delivery Service (HDS) found at any Qatar Post
branch or on our website. Alternatively you may also susbscribe directly online by visting www.qatarpost.qa

خدمة التوصيل المنزلي
توصيــل البريــد إلى منزلك مباشــرة
qatarpost.qa

الحصول على صندوق بريد أصبح اآلن أفضل!
استمتع بالراحة التي يمنحك إياها توصيل البريد من صندوقك البريدي وحتى باب منزلك.

الميزات والفوائد:
 األمان :مع خدمة التوصيل المنزلي نضمن لك حفظ بريدكً
ً
ومغلقا.
آمنا
 عنوان ثابت :يبقى عنوان صندوقك البريدي كما هو حتى في حالةتغيير عنوانك.
ً
أسبوعيا؛ من
 الراحة والسهولة :نوصل البريد طوال  6أيامالسبت إلى الخميس.

رسوم الخدمة
سيتم إضافة رسوم خدمة التوصيل المنزلي إلى خدمة االشتراك السنوي لصندوق
ً
سنويا
بريد األفراد والبالغ  500ريال قطري
يرجى اختيار نوع االشتراك المناسب الحتياجاتك
عدد مرات إشتراك في خدمة التوصيل المنزلي في األسبوع

رسوم اإلشتراك السنوي

مرة واحدة

 500ريال قطري

ثالث مرات

1500ريال قطري

ستة مرات

 3000ريال قطري

هذه الخدمة متاحة ألي شخص لديه اشتراك في خدمة صندوق البريد لألفراد.

كيفية الحصول على الخدمة؟
إذا كان لديك صندوق بريد شخصي ،قم بتعبئة وتسليم االستمارة المتوفرة في كل مكاتب بريد قطر أو اشترك مباشرة
عن طريق زيارة موقعنا .www.qatarpost.qa

