
 

 

 

 
 
 
 
 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال توّقع مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للخدمات البريدية
 

 الخاصة بهيئة التنظيم  م حالً شامالً للبريد والمراسالتقد  ي بريد قطر
 محلياً وعالمياً  وزيعومتطلبات الت

 
عت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للخدمات البريدية وق  : 2018مارس  26الدوحة، قطر، 

 هيئة التنظيم في الدوحة. خالل حفل توقيع في مقر  
 

الخدمات المؤسسية  من السيد عيسى أحمد عبدهللا، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة وقد وق ع هذه المذكرة كل  
 في هيئة التنظيم، والسيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للخدمات البريدية.

 
 فسيقد م المؤسستين. في ما يصب  في مصلحة بريد قطرهيئة التنظيم و أساساً رسمياً للتعاون ما بين تشك ل مذكرة التفاهم هذه

، وخدمة كبار العمالء )تسليم توزيع الطرودعلى سبيل المثال ال الحصر،  ،شملت خدمة شاملة إلى هيئة التنظيمبريد قطر 
بطاقات الدعوة والهدايا الخاصة بالفعاليات(، وخدمة الغرف البريدية، ومتطلبات خدمة الغرف البريدية الرقمية والمراسالت، 

 وخدمة البريد السريع الدولي للمستندات والطرود. 
 

الالزمة لمختلف  قد م الحلولالذي ي بريد قطر نا إبرام هذه المذكرة معلسيد عبدهللا بتوقيع المذكرة قائالً: "يسر  ب اوقد رح  
 ". الداخليةالتشغيلية فعالية أعمالنا يتيح لنا تعزيز  ، سواء محلياً وعالمياً، مما  وزيعخاصة بالبريد والتاحتياجات هيئة التنظيم ال

 
القطاع المالي في الدولة  موقع االستراتيجي الذي يؤديهالفهيدة على أهمية هذه االتفاقية نظراً لل من جهته أك د السيد حمد

وأضاف "يسر  بريد قطر أن يوف ر هذه الخدمات للجهة الرقابية المالية وتلبية متطلبات الدقة والخصوصية والسرعة. وسيتخذ 
 الحيوي في الحفاظ على الجودة والتنافسية".ة هذا القطاع ضمن استمراريالتي تبريد قطر كافة اإلجراءات المناسبة 

 
 -إنتهى -

  



 

 

 

 
 
 
 
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 االتصاالت المؤسسية رئيس إدارة –السيدة بتسي ريتشمان 

 +974 4495 6772هاتف: 
  +974 7702 4599جوال: 

 b.richman@qfcra.comالبريد االلكتروني 
 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
( لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة 8مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم ) رقابيإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان 

منه.  وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية  مركز قطر للمال أوات المالية في بتنظيم الشركات التي تقّدم الخدم
وفقاً  أعمالهاهيئة تنظيم مركز قطر للمال  تمارسولشركات واألفراد واإلشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. ل التصريحب

للمزيد من  لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
 www.qfcra.com   المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
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