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 3م قر  اتحادي قانون
  م.3/4/2013صادر بتاريخ 

  . هـ1434 ليجمادي األو  22الموافق فيه 
  في شأن إنشاء مجموعة بريد اإلمارات

  
  ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  نحن خليفة بن زايد آل نهيان 

  بعد االطالع على الدستور،  -
ــــوزراء، ، بشــــأن اختص1972لســــنة  1وعلــــى القــــانون االتحــــادي رقــــم  - اصــــات الــــوزارات وصــــالحيات ال

  ،والقوانين المعدلة له
  ، في شأن تنظيم عالقات العمل، والقوانين المعدلة له،1980لسنة  8وعلى القانون االتحادي رقم  -
، فـــي شـــأن المصـــرف المركـــزي والنظـــام النقـــدي وتنظـــيم 1980لســـنة  10وعلـــى القـــانون االتحـــادي رقـــم  -

  المعدلة له، المهنة المصرفية، والقوانين
  ، في شأن المطبوعات والنشر،1980لسنة  15وعلى القانون االتحادي رقم  -
  تجارية، والقوانين المعدلة له،ال ، في شأن الشركات1984لسنة  8وعلى القانون االتحادي رقم  -
  ، بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له،1987لسنة  3وعلى القانون االتحادي رقم  -
، بإصــدار قــانون اإلجــراءات الجزائيــة، والقــوانين المعدلــة 1992لســنة  35وعلــى القــانون االتحــادي رقــم  -
  له،

  ، في شأن العالمات التجارية، والقوانين المعدلة له،1992لسنة  37وعلى القانون االتحادي رقم  -
ـــانون االتحـــادي رقـــم  - بات، والقـــوانين ، فـــي شـــأن تنظـــيم مهنـــة مـــدققي الحســـا1995لســـنة  22وعلـــى الق

  المعدلة له،
، 1999لســـــنة  7وعلــــى قـــــانون المعاشــــات والتأمينـــــات اإلجتماعيـــــة الصــــادر بالقـــــانون االتحــــادي رقـــــم  -

  والقوانين المعدلة له،
، فـــي شـــأن تنظـــيم وحمايـــة الملكيـــة الصـــناعية لبـــراءات 2002لســـنة  17وعلـــى القـــانون االتحـــادي رقـــم  -

  ، والقوانين المعدلة له،االختراع والرسوم والنماذج الصناعية
، فــي شــأن إنشــاء هيئــة التــأمين وتنظــيم أعمالــه، والقــوانين 2007لســنة  6وعلــى القــانون االتحــادي رقــم  -

  المعدلة له،
  في شأن إنشاء مجموعة بريد اإلمارات القابضة، 2007لسنة  14وعلى القانون االتحادي رقم  -
بشـــأن المـــوارد البشـــرية فـــي الحكومـــة االتحاديـــة،  2008لســـنة  11وعلـــى المرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم  -

  والقوانين المعدلة له،
  بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،  2011لسنة  8وعلى القانون االتحادي رقم  -
فــي شــأن قواعــد إعــداد الميزانيــة العامــة والحســاب  2011لســنة  8وعلــى المرســوم بقــانون اتحــادي رقــم  -

  الختامي،
وزير الدولة للشؤون المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي، وبناًء على ما عرضه  -

  وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
   :أصدرنا القانون اآلتي
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  التعاريف –ولى األ مادة ال
فــي تطبيــق أحكــام هــذا القــانون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل 

  النص بغير ذلك:منها ما لم يقض سياق 
  الدولة: اإلمارات العربية المتحدة.

  الحكومة: حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  المجموعة: مجموعة بريد اإلمارات.
  المجلس: مجلس إدارة المجموعة.

  الرئيس: رئيس المجلس.
  الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجموعة.

% 50ون مملوكة للمجموعة أو تساهم فيهــا بــأكثر مــن الوحدة التابعة: أية مؤسسة أو شركة تك
  من رأس المال أو تسيطر عليها.

الوحـــدة التشـــغيلية: أيـــة وحـــدة مملوكـــة للمجموعـــة وتكـــون مدمجـــة فيهـــا، وال تتمتـــع بالشخصـــية 
  القانونية المستقلة.

بريـــد اإلمـــارات: وحـــدة تشــــغيلية تابعـــة للمجموعـــة، وهـــي المشــــغل الرســـمي للخـــدمات البريديــــة 
  لخدمات ذات الصلة في الدولة.وا

إمبوســت: وحــدة تشــغيلية تابعــة للمجموعــة، تخــتص بخــدمات التوصــيل الســريع والخــدمات ذات 
  الصلة.

البعائــث البريديــة: أي رســالة خطيــة أو غيــر خطيــة أو أمــر دفــع مبلــغ مــن النقــود أو مغلــف أو 
  رزمه أو طرد أو علبة أو غالف يحتوي على معلومات.

  لبريد المحول من إلكتروني الى ورقي.البريد المهجن: ا

  الفصل األول

  المجموعة وأغراضها
  انشاء مجموعة بريد االمارات * – 2 دةالما

تنشـــأ مؤسســـة عامـــة تســـمى "مجموعـــة بريـــد اإلمـــارات" تتمتـــع بالشخصـــية االعتباريـــة وباألهليـــة 
انيــة مســتقلة، وتحــل الكاملــة لمباشــرة التصــرفات القاننيــة الالزمــة لتحقيــق أغراضــها، ويكــون لهــا ميز 

  محل مجموعة بريد اإلمارات القابضة.
دمــج مؤسســة االمــارات للبريــد ومؤسســة االمــارات للخــدمات البريديــة التجاريــة  – 3 دةالمــا

  كوحدتين تشغيليتين في المجموعة *
تدمج كوحدتين تشغيليتين في المجموعة كل من مؤسسة اإلمــارات للبريــد باســم "بريــد اإلمــارات" 

  مارات للخدمات البريدية التجارية باسم "امبوست".ومؤسسة اإل
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ويجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى توصـــية مجلـــس اإلدارة إدمـــاج أي مـــن الوحـــدات 
  بعة.ر اال

كمــا يجــوز بقــرار منــه تحويــل المجموعــة أو إحــدى وحــداتها التابعــة الــى شــركة مســاهمة عامــة 
  ف رأس مالها.وفقًا للقانون على أن تملك الحكومة أكثر من نص

  مقر المجموعة الرئيسي وفروعها * – 4 دةالما
يكون المقر الرئيس للمجموعة في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلــس إنشــاء فــروع ومكاتــب 

  لها داخل الدولة وخارجها.
  الوحدة التابعة وشخصيتها القانونية * – 5 دةالما

ل الشـــركات المســـاهمة أو الشـــركات يجـــوز أن تكـــون الوحـــدة التابعـــة، مؤسســـة أو أن تتخـــذ شـــك
مســؤولية المحــدودة، علــى أن تملــك المجموعــة أكثــر مــن نصــف رأســمالها بحيــث تكــون لهــا ال ذات

  السيطرة المباشرة على تلك الشركة.
ويجــوز أن تحــتفظ الوحـــدة التابعــة بشخصـــيتها القانونيــة بحســب الحـــال ودون اإلخــالل بأحكـــام 

  قانون الشركات التجارية.
  نشاطات المجموعة * – 6 دةالما

  تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من األنشطة مع طبيعتها، ومنها ما يأتي:
اإلشــراف علــى الوحــدات التابعــة و/أو إدارتهــا وتشــغيلها وتــوفير الــدعم الــالزم لهــا بحســب  – 1

  الحال.
  تقييم أداء الوحدات التابعة، والرقابة عليها. – 2
  في وحدات تابعة متخصصة فيما يأتي:استثمار أموال المجموعة  – 3
  الخدمات البريدية العادية. –أ 

  خدمات التوصيل السريع بما فيها التسلم والتسليم من والى مقر المرسل والمرسل إليه. –ب 
) مـــن المـــادة 1الخـــدمات الماليـــة البريديـــة، وفقـــًا لمـــا هـــو مبـــين فـــي الفقـــرة (د) مـــن البنـــد ( –ج 

  ) من هذا القانون.22(
أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل األموال بمــا ال يتعــارض مــع قــانون إنشــاء المصــرف  –د 

  المركزي، والقوانين األخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته.
  خدمات النقل والتخزين واإلمداد. –ه 
  خدمات البريد المهجن. –و 
  خدمات التسويق والترويج. –ز 
  نيابة عن الغير.خدمات التأمين  –ح 
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تملــــك حقــــوق االمتيــــاز، وحقــــوق الملكيــــة للعالمــــات التجاريــــة المعنيــــة بنشــــاط المجموعــــة  – 4
ع وغيرها مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، واســتغاللها، اوالرسومات والنماذج الصناعية وبراءات االختر 

  ).%100وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة إذا كانت حصة المجموعة فيها أقل من (
ـــًا إمـــا  – 5 تملكهـــا لألراضـــي والمبـــاني الالزمـــة لممارســـة عملهـــا واســـتعمالها واســـتغاللها تجاري

  مباشرة أو بوساطة وحداتها التابعة.
  أية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء وتتفق مع طبيعة أعمالها. – 6

  اختصاصات المجموعة * – 7 دةالما
ات القطاع الخاص تراخيص نقــل الوثــائق والمســتندات تختص المجموعة بمنح مؤسسات وشرك

ـــة، وممارســـة نشـــاط بيـــع وشـــراء طوابـــع الهـــواة، كمـــا  والبعائـــث والطـــرود بأنواعهـــا الداخليـــة والدولي
تختص بتنظيمها واإلشراف عليهــا بمــا فــي ذلــك وقــف وٕالغــاء تراخيصــها، وذلــك وفقــًا للشــروط التــي 

  يحددها المجلس.
  مهامها *دور المجموعة و  – 8 دةالما

تمثل المجموعــة الحكومــة لــدى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة المعنيــة بنشــاط وأعمــال المجموعــة 
ووحداتها التابعة بحسب الحــال، ورعايــة مصــالح بريــد الدولــة فــي األســواق البريديــة األخــرى، وذلــك 

  بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات والجهات المختصة األخرى.

  الثانيالفصل 

  إدارة المجموعة
  مجلس ادارة المجموعة * – 9 دةالما

ـــوزراء، ويحـــدد القـــرار رئـــيس  يتـــولى إدارة المجموعـــة مجلـــس إدارة يشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس ال
  المجلس وأعضاءه، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثالث سنوات.

يس عنــد غيابــه أو وينتخب المجلس في أول جلسة نائبًا للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الــرئ
  قيام مانع لديه.

  سلطات وصالحيات مجلس ادارة المجموعة * – 10 دةالما
مع مراعاة األحكام والضوابط الخاصة بإدارة أي من الوحدات التابعــة وفقــًا ألنظمتهــا األساســية 
وقانون الشركات التجارية بحسب الحــال، يباشــر المجلــس الســلطات والصــالحيات الالزمــة لتحقيــق 

  المجموعة، ويكون له بوجه خاص ما يأتي: أغراض
وضــع السياســة التــي تســير عليهــا المجموعــة لتحقيــق أغراضــها، وتحديــد البــرامج الالزمــة  – 1

  لذلك واإلشراف على تنفيذها.



 5  .م31/4/2013 ----  548 لعددا ----  في دولة االمارات الجريدة الرسمية

وضع وٕاصــدار الهيكــل التنظيمــي للمجموعــة ونظــام المــوارد البشــرية فيهــا واللــوائح الالزمــة  – 2
فــي ذلــك اللــوائح المتعلقــة بالشــؤون الماليــة واإلداريــة والفنيــة وجــدول لتنظــيم العمــل بالمجموعــة بمــا 
  الصالحيات المالية واإلدارية.

إقرار ميزانية المجموعة وحسابها الختامي الموحد وذلــك بعــد االطــالع علــى تقريــر مــدققي  – 3
ا مرفقــًا الــوزراء العتمادهــ الــى مجلــسالحسابات في هذا الشأن، وترفع ميزانيتها وحســابها الختــامي 

بهــا تقريــر المجلــس وتقريــر مــدققي الحســابات، وذلــك خــالل أربعــة أشــهر علــى األكثــر مــن انتهــاء 
  السنة المالية.

  وضع الشروط والضوابط الالزمة لمنح التراخيص طبقًا ألحكام هذا القانون. – 4
  تسمية ممثلي المجموعة في مجالس إدارات الوحدات التابعة. – 5
لس إدارات الوحــدات التابعــة باعتمــاد السياســات الخاصــة لكــل وحــدة توجيــه سياســات مجــا – 6

التنظيمية ونظم شــؤون العــاملين وكافــة الشــؤون الماليــة واإلداريــة والفنيــة التــي  لبما في ذلك الهياك
تحكم العمل فيها مع مراعاة أحكام قانون الشركات وقانون العمل وأي أحكام ذات صــلة واردة فــي 

  ظم األساسية لتلك الوحدات.أو الن سيسعقود التأ
الموافقة على مشــروعات العقــود واالتفاقــات التــي تكــون المجموعــة طرفــًا فيهــا، وذلــك وفقــًا  – 7

  للشروط واألوضاع التي تحددها اللوائح المنظمة لذلك.
ــــق  – 8 ــــة بهــــدف تحقي ــــة فــــي الدول ــــرام عقــــود القــــروض مــــع الحكومــــة أو المؤسســــات المالي إب

  ددة سلفًا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.أغراضها وفقًا لخطة مح
الموافقـــة علـــى تقـــديم القـــروض والضـــمانات والتمويـــل للوحـــدات التابعـــة، علـــى أال تتعـــدى  – 9

أو  المجموعـــــة% مـــــن حصـــــة 50حـــــدود المســـــاهمة فـــــي أي قـــــرض أو ضـــــمان أو تمويـــــل نســـــبة 
  مساهمتها في الوحدة التابعة.

عــة فــي األوجــه االســتثمارية المتعلقــة بنشــاطها علــى الموافقة على استثمار أموال المجمو  – 10
%) عشرين في المائة مــن االحتيــاطي وبمــا يخــدم أهــداف المجموعــة 20أال يزيد االستثمار على (
  ) من هذا القانون.6مع مراعاة أحكام المادة (

  ة.الموافقة على تملك العقارات إلقامة مقار للمجموعة أو للوحدات التابعة لها في الدول – 11
  الموافقة على استغالل المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها لألغراض التجارية. – 12
  تعيين مدققي حسابات للمجموعة وتحديد أتعابهم. – 13
الموافقـــــة علـــــى الخطـــــة االســـــتراتيجية والخطـــــة التشـــــغيلية للمجموعـــــة ووحـــــداتها التابعـــــة  – 14

  المملوكة لها ملكية تامة.
  لفرعية *اللجان ا – 11 دةالما

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها بــبعض المهــام التــي تــدخل 
فـــي اختصاصـــه وترفـــع اللجـــان الفرعيـــة توصـــياتها الـــى المجلـــس لتقريـــر مـــا يـــراه مناســـبًا، ويصـــدر 

  المجلس القرارات الالزمة لتنظيم سير العمل في هذه اللجان وحدود صالحياتها.
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  تحديد القواعد الخاصة بمزاولة أنشطة نقل الوثائق والمستندات * – 12 دةالما
يحــدد المجلــس بقــرار منــه القواعــد الخاصــة بمزاولــة أنشــطة نقــل الوثــائق والمســتندات، والبعائــث 
والطــرود والتوصــيل الســريع، خاصــة حــدود األوزان واألجــور، وبيــع وشــراء طوابــع الهــواة، والرســوم 

  واألجور الخاصة بذلك.
انشاء مؤسسات أو شركات متخصصــة فــي اطــار نشــاط وأعمــال المجموعــة  – 13 دةالمــا

*  
للمجلـــس بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء إنشـــاء مؤسســـات أو شـــركات متخصصـــة تابعـــة أو تســـاهم 
المجموعـــة فـــي رأس مالهـــا داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار نشـــاط وأعمـــال المجموعـــة. 

عنــد نفــاذ أحكــام هــذا القــانون كمــا لــو كانــت قــد أنشــئت  وتعتبــر الوحــدات التابعــة للمجموعــة القائمــة
  ) من هذا القانون.3) و(2كام المادتين (حبموجب أحكامه مع مراعاة أ

  الرئيس التنفيذي للمجموعة واختصاصاته* – 14 دةالما
يكون للمجموعة رئيس تنفيذي يعين بقرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاًء علــى ترشــيح مــن المجلــس 

  بين أعضائه، ويتولى االختصاصات التالية: على أال يكون من
  إعداد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع الرئيس. – 1
  تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. – 2
  إدارة المجموعة وتطوير أنظمة العمل فيها ومتابعتها. – 3
  اء.تمثيل المجموعة في عالقاتها وتعاملها مع الغير وأمام القض – 4
إعــداد مشــروع الميزانيــة التقديريــة ومشــروع الحســاب الختــامي للمجموعــة وعرضــهما علــى  – 5

  المجلس إلقرارهما.
التوقيــع عــن المجموعــة فــي الحــدود المقــررة فــي هــذا القــانون ولــوائح المجموعــة وقــرارات  – 6

  المجلس.
  لمجلس.إعداد التقارير الدورية عن أداء المجموعة ورفع التوصيات بشأنها ل – 7
  إعداد الخطة االستراتيجية وعرضها على المجلس إلقرارها. – 8
  إعداد الخطة التشغيلية وعرضها على المجلس إلقرارها. – 9

  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للمجموعة والوحدات التابعة. – 10
حســـــابات فـــــي المجموعـــــة التـــــدقيق الـــــداخلي ومـــــدققي ال متابعـــــة تنفيـــــذ مالحظـــــات إدارة – 11

  والوحدات التابعة.
  أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس. – 12

  الفصل الثالث

  األحكام المالية
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  رأس مال المجموعة *  – 15 دةالما
رأس مــال المجموعــة أربعمائــة مليــون درهــم يغطــى بالكامــل مــن قبــل الحكومــة، وتجــوز زيادتــه 

  لب من المجلس.بقرار من مجلس الوزراء بناء على ط
  الموارد المالية للمجموعة * – 16 دةالما

  تزاول المجموعة نشاطها على أسس تجارية، وتتكون مواردها المالية من:
  إيرادات المجموعة. – 1
  األرباح التي تحققها الوحدات التابعة والتي تقرر مجالس إدارة تلك الوحدات توزيعها. – 2
صايا التي ال تتعارض مع أهداف المجموعــة ويوافــق عليهــا الهبات واإلعانات والمنح والو  – 3

  المجلس.
  تحديد األرباح الصافية اليرادات المجموعة عن كل سنة مالية * – 17 دةالما

تحدد األرباح الصافية إليرادات المجموعة عن كل سنة مالية، وذلك بعد خصم جميــع النفقــات 
ي تحــددها الالئحــة الماليــة والمحاســبية للمجموعــة الجارية والتكاليف والمخصصات وفقًا للقواعد الت

%) لتكــوين احتيــاطي قــانوني، 10وقرارات المجلس، ويقتطــع ســنويًا مــن صــافي أربــاح المجموعــة (
%) مـــن رأس المـــال، ويعـــاد االقتطـــاع كلمـــا 50ويســتمر االقتطـــاع الـــى أن يبلـــغ هـــذا االحتيـــاطي (

  نقص االحتياطي القانوني عن هذه النسبة.
  صافي أرباح المجموعة * – 18 دةالما

يؤول الى الميزانية العامــة للدولــة صــافي أربــاح المجموعــة بعــد اقتطــاع االحتيــاطي المنصــوص 
) من هذا القــانون، ويجــوز للمجلــس بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء التصــرف فــي 17عليه في المادة (

  صافي األرباح بما يتفق وأغراض المجموعة.
  لمجموعة والميزانية العمومية الموحدة *السنة المالية ل – 19 دةالما

اليــوم األول مــن ينــاير وتنتهــي فــي الحــادي تبدأ الســنة الماليــة للمجموعــة ولكــل وحــدة تابعــة فــي 
والثالثين من ديســمبر مــن كــل عــام، ويجــوز أن يكــون لــبعض الوحــدات التابعــة حســاباتها الختاميــة 
المســـتقلة، كمـــا تعـــد ميزانيـــة عموميـــة موحـــدة وحســـاب أربـــاح وخســـائر موحـــد للمجموعـــة ووحـــداتها 

  التابعة وفقًا لألصول المحاسبية المتعارف عليها.
اًء مــن حكــم الفقــرة الســابقة تبــدأ الســنة الماليــة األولــى ألي وحــدة تابعــة يــتم إنشــاؤها بعــد واســتثن

  سريان هذا القانون من تاريخ إنشائها وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من السنة التالية.
  أموال المجموعة أمواال عامة*  – 20 دةالما

  لوكة بالكامل لها أمواًال عامة.تعتبر أموال المجموعة والوحدات التابعة المم
  تدقيق حسابات المجموعة * – 21 دةالما



 .م31/4/2013 ----  548 لعددا ----  في دولة االمارات الجريدة الرسمية  8

تفحص حسابات المجموعة والوحدات التابعة من قبل مــدقق للحســابات أو أكثــر وفقــًا لألصــول 
المحاســبية المتعــارف عليهــا، وعلــى مــدققي الحســابات أن يقــدموا الــى المجلــس تقريــرهم عــن رقابــة 

  ن على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.حسابات المجموعة خالل شهري
وال يجوز لمدقق الحسابات أن يجمــع بــين عملــه وبــين عضــوية المجلــس أو أي عمــل آخــر فــي 

  المجموعة أو وحداتها التابعة، كما ال يجوز له أن يكون شريكًا ألي من أعضاء المجلس.

  الفصل الرابع

  أحكام خاصة بالوحدات التشغيلية
  هام بريد االمارات *م – 22 دةالما

يتولى بريد اإلمارات القيام بالخدمات البريدية المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون وتســيير  – 1
  أداء هذه الخدمات، ويمارس بوجه خاص ما يأتي:

نقـــــل بعائـــــث بريـــــد الرســـــائل، وتشـــــمل: الرســـــائل، والبطاقـــــات، والمطبوعـــــات، ومطبوعـــــات  –أ 
  ي المزود بعنوان أو بدون عنوان.ئيد الدعاالمكفوفين، والرزم الصغيرة، والبر 

  نقل الطرود بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية. –ب 
  تقديم خدمات صناديق البريد الخصوصية. –ج 
تقديم الخــدمات الماليــة البريديــة، وتشــمل: الحــواالت البريديــة، وخــدمات الشــيكات البريديــة،  –د 

القيمــة، وحســابات التــوفير والتحصــيل، والــدفع لحســاب الغيــر، وتخضــع هــذه والبعائــث مقابــل تأديــة 
  العمليات لرقابة المصرف المركزي.

  خدمات التسويق البريدي المباشر. –ه 
مــنح تــراخيص بيــع واســتخدام آالت التخلــيص البريــدي الــى الجهــات الحكوميــة االتحاديــة  –و 

  روط التي يضعها المجلس.والمحلية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وفقًا للش
إصــــدار الطوابــــع البريديــــة للدولــــة بنوعيهــــا العــــادي والتــــذكاري، وبطاقــــات هــــواة الطوابــــع،  –ز 

والمطبوعــات الماليــة البريديــة، والنمــاذج البريديــة، ويــتم إصــدار الطوابــع بفئــات تتناســب مــع قيمــة 
لبريـــــد العـــــالمي الخـــــدمات البريديـــــة التـــــي تخصـــــص لهـــــا تلـــــك الطوابـــــع وبمـــــا يتفـــــق مـــــع أحكـــــام ا

  وبروتوكوالته.
تــوفير صــناديق إيــداع الرســائل أو مجمعــات صــناديق البريــد الخاصــة فــي أمــاكن مملوكــة  –ح 

للدولة أو إلحدى إماراتها أو على مبان مملوكة ألطــراف أخــرى بشــرط موافقــة هــذه األطــراف علــى 
  ذلك.

  عة أعمال المجموعة.تقديم الخدمات األخرى التي يوافق عليها المجلس وتتفق مع طبي –ط 
لبريد اإلمارات أن يعهــد الــى الغيــر بــأداء بعــض الخــدمات البريديــة لحســابه بموجــب عقــود  – 2

  يبرمها معهم وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها المجلس.
  مهام أمبوست * – 23 دةالما
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رس تتــولى أمبوســـت القيــام بخـــدمات التوصـــيل الســريع وتســـيير أداء هــذه الخـــدمات، وتمـــا – 1
  بوجه خاص ما يأتي:

  النقل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل ادولة وخارجها. –أ 
التوصــيل الســريع واالســتالم والتســليم للبعائــث والطــرود مــن وٕالــى مقــر المرســل والمرســل  –ب 

  إليه (من الباب الى الباب).
  ومية.خدمة المندوب لتخليص المعامالت لدى الجهات الحكومية وغير الحك –ج 
  إنشاء وتطوير وكاالت متخصصة لتقديم خدماتها للعمالء. –د 
  خدمات التسويق البريدي المباشر. –ه 
بيــــع األصــــناف ذات العالقــــة بالخــــدمات البريديــــة، مثــــل: القرطاســــية، ومغلفــــات التهيئــــة،  –و 

  ومواد التعبئة والتغليف، وغيرها من المستلزمات ذات العالقة بأنشطة أمبوست.
  مات اللوجستية شاملة خدمات التخزين والنقل المتكاملة.الخد –ز 
أية خدمات نقل وتوصيل سريعين أو ذات عالقة بهمــا، تحمــل الصــفة التجاريــة، وتتوافــق  –ح 

  مع نشاط أمبوست، وتكلف بها من قبل المجلس.
إلمبوســـت أن تعهـــد الـــى الغيـــر بـــأداء بعـــض خـــدمات التوصـــيل لحســـابها بموجـــب عقـــود  – 2

  م وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها المجلس.تبرمها معه
تحديـــد القواعـــد المنظمـــة لمســـتوى الخـــدمات البريديـــة وخـــدمات التوصـــيل  – 24 دةالمـــا

  السريع وقواعد سالمة البريد وسريته *
مـــع مراعـــاة أحكـــام اتفاقيـــات وبروتوكـــوالت اتحـــاد البريـــد العـــالمي وأي اتفاقيـــات إقليميـــة أخـــرى، 

اإلمـــارات وٕامبوســـت القواعـــد المنظمـــة لمســـتوى الخـــدمات البريديـــة وخـــدمات يحـــدد المجلـــس لبريـــد 
التوصيل السريع المطلوبة، وقواعد ســالمة البريــد وســريته، ونظــام جمــع وتوزيــع البريــد، مــع مراعــاة 
إتبــاع أحــدث الــنظم وأكثرهــا تطــورًا فــي ذلــك، وتحديــد شــروط الخــدمات البريديــة وأجورهــا واألحكــام 

د طـــرق التخلـــيص علـــى المـــواد البريديـــة، وحـــدود المســـؤولية والتعـــويض عـــن المنظمـــة لهـــا، وتحديـــ
التــأخير أو فقــدان أو تلــف المــادة البريديــة المنقولــة، مــع مراعــاة االتفاقيــات البريديــة الدوليــة التــي 

  تكون الدولة طرفًا فيها.
  خدمات بريد االمارات *والمحلية تقديم السلطات االتحادية  – 25 دةالما

أي مـــن الســـلطات اإلتحاديـــة والمحليـــة بتقـــديم خـــدمات بريـــد اإلمـــارات فعليهـــا تـــوفير إذا رغبـــت 
مناســـبة ألداء هـــذه  مواقـــعاألراضـــي الالزمـــة لـــذلك دون مقابـــل علـــى أن تكـــون هـــذه األراضـــي فـــي 

  الخدمات، وذلك بالتنسيق مع السلطات االتحادية والمحلية.
  * التزامات الوحدات التابعة تجاه المجلس – 26 دةالما

  تلتزم الوحدات التابعة بأن تقدم للمجلس ما يلي:
  تقرير سنوي حول نتائج أعمالها وأنشطتها. – 1
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  الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية الخاصة بها. – 2

  الفصل الخامس

  العقوبات
  تحديد العقوبات * – 27 دةالما

بغرامــة ال تقــل عــن يعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ســنتين، و  – 1
  هاتين العقوبتين كل من: ىعشرة آالف درهم وال تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحد

مارس أية خدمة مــن الخــدمات البريديــة التــي تــدخل فــي اختصــاص المجموعــة أو وحــداتها  –أ 
التشغيلية دون الحصول على الترخيص الالزم، فإذا ترتب على ذلك ضياع األجور البريديــة علــى 

مجموعة أو إحدى وحداتها التشغيلية، تضــاعف العقوبــة ثالثــة أمثــال تلــك األجــور ورد قيمــة هــذه ال
األجــور الــى المجموعــة، مــع عــدم اإلخــالل بحــق المجموعــة فــي التعــويض المناســب إن كــان لــه 

  مقتضى.
اســتعمل صــناديق رســائل مشــابهة فــي الشــكل أو الغايــة للصــناديق البريديــة الخاصــة أو  –ب 

صــناديق أو صــناديق إيــداع الرســائل المملوكــة لبريــد اإلمــارات، وفــي هــذه الحالــة يكــون مجمعــات ال
  لبريد اإلمارات الحق في إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

قام بخدمة توصيل أو تسليم الرسائل أو الطرود أو البعائث داخل الدولة، أو التوسط فــي  –ج 
  ذن مسبق من المجموعة.ان الحصول على ترخيص أو توصيلها أو تسليمها بهدف الربح دو 

  ويحكم في جميع األحوال بمصادرة األشياء محل الجريمة. – 2
  عقوبة السجن المؤقت * – 28 دةالما

  يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بأحد األفعال اآلتية:
ة صــنعها قلــد أو زور بنفســه أو باالشــتراك مــع غيــره مطبوعــات أو نمــاذج أيــًا كانــت طريقــ –أ 

تشـــابه بهيئتهـــا الظـــاهرة الطوابـــع البريديـــة العاديـــة أو التذكاريـــة أو بطاقـــات الهـــواة أو المطبوعـــات 
  المالية البريدية أو النماذج أو اآلالت أو األدوات التي تستخدمها المجموعة أو الوحدة التشغيلية.

المــادة مــع علمــه  عــرض للبيــع أو وّزع أو اســتعمل شــيئًا ممــا ذكــر فــي البنــد (أ) مــن هــذه –ب 
  بتقليده أو تزويره.

استخدم في أعماله شعار المجموعة أو شــعار وحــدة مــن الوحــدات التشــغيلية، أو اســتخدم  –ج 
  معنى.ال عبارة "بريد" أو "خدمات بريدية"، أو أي عبارة تفيد هذا

 غســل الطوابــع البريديــة العاديــة أو التذكاريــة التــي ســبق اســتخدامها بغــرض التخلــيص أو –د 
  االتجار.
  أعاد استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها. –ه 
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تعمــد إســاءة اســتعمال أختــام التخلــيص وآالت التخلــيص البريــدي أو قــام بتزويــر بصــمات  –و 
آالت التخليص أو بصــمات أختــام خــدمات خــالص األجــرة أو اإلجابــة التجاريــة أو التصــريح بغلــق 

  المطبوعات.
قــب الجــاني بغرامــة تعــادل قيمــة األجــور البريديــة التــي ضــاعت علــى المجموعــة أو الوحــدة يعا

التشغيلية باإلضافة الى ثالثة أمثال هذه األجور بسب ارتكابه اية جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص 
عليهــا فــي هــذه المــادة، وتــرد للمجموعــة قيمــة األجــور التــي ضــاعت عليهــا وذلــك باإلضــافة الــى 

  رة األشياء محل الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.الحكم بمصاد
  عقوبة العابث بمحتويات المواد البريدية والمفشي أسرارا متعلقة بها * – 29 دةالما

  يعاقب بالسجن المؤقت: – 1
كــل موظــف أو عامــل فــي المجموعــة مكلــف بنقــل أو تســليم أو حفــظ المــواد البريديــة، قــام  –أ 

  تها أو إتالفها أو امتنع عمدًا عن تسليمها إلى صاحب الشأن.بفضها أو العبث بمحتويا
أيــة أســرار تتعلــق بــالمواد البريديــة أو يســتغلها  يكل موظف أو عامل في المجموعــة يفشــ –ب 

لمنفعتــــه الخاصــــة أو لمنفعــــة الغيــــر أو يســــاعد أي شــــخص فــــي الحصــــول علــــى بيانــــات تخــــص 
يمــا عــدا األحــوال التــي يجيزهــا القــانون، ويســري اآلخــرين ممــا يــرد فــي هــذه المــواد البريديــة، وذلــك ف

  حكم هذه الفقرة ولو وقعت الجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف أو العامل.
تطبق أحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه المجموعــة بــأداء أو نقــل بعــض الخــدمات  – 2

  البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي أو عمال المجموعة.
  عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون *  – 30 دةالما

يعاقب كل من يخــالف أي حكــم آخــر مــن أحكــام هــذا القــانون بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى مائــة 
  ألف درهم.

  عدم االخالل بأية عقوبة أشد * – 31 دةالما
يعاقـــب علـــى الجـــرائم الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فيـــه، وذلـــك دون 

  عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. إخالل بأية
  حظر تضمين الرسائل والطرود البريدية موادا محظر تداولها قانونا * – 32 دةالما

يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحظر القوانين حيازتهــا أو تــداولها أو نقلهــا، 
رســائل أو طــرود تحتــوي علــى وٕاذا تبين للمجموعة أو توافرت ظروف تحمل على االعتقــاد بوجــود 

شــيء مــن ذلــك حــررت محضــرًا بالواقعــة وأحالتــه مــع الرســالة أو الطــرد الــى الســلطات المختصــة 
  إلجراء التحقيق الالزم.

  التحفظ على المادة البريدية في بعض الحاالت * – 33 دةالما
شــأنها وفقــًا للمجموعــة الحــق فــي الــتحفظ علــى المــادة البريديــة واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي 

  في أي من الحاالت اآلتية:لما تنظمه القوانين واللوائح والقرارات وذلك 
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إذا لـــم تكـــن مســـتوفية شـــروط التخلـــيص، أو إذا اســـتحقت عليهـــا أجـــور وامتنـــع صـــاحب  – 1
  الشأن عن دفعها.

إذا انقضت مدة حفظها لدى الوحدة التشغيلية ولم تتمكن من االســتدالل علــى المرســل أو  – 2
  سل إليه.المر 

إذا لــم تســتوف الشــروط واألوضــاع المقــررة فــي هــذا القــانون أو اللــوائح الصــادرة تنفيــذًا لــه  – 3
  أو كان التحفظ بناًء على طلب من اإلدارات البريدية الخارجية.

إذا كان محتواها يمس سمعة الدولة أو أمنها أو اآلداب العامة فيها أو يتنافى مــع مبــادئ  – 4
  الدين اإلسالمي.

  إذا طلبت الجهات المعنية التحفظ على المادة البريدية ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة. – 5

  الفصل السادس

  أحكام عامة وانتقالية
ــــديم خــــدماتهما كوحــــدتين  – 34 دةالمــــا ــــد االمــــارات"  و " امبوســــت " بتق اســــتمرار" بري

  تشغيليتين في المجموعة *
اإلمــارات"، ومؤسســة اإلمــارات للخــدمات البريديــة تســتمر مؤسســة اإلمــارات للبريــد باســم "بريــد 

التجاريـــة باســـم "امبوســـت"، فـــي تقـــديم خـــدماتهما كوحـــدتين تشـــغيليتين فـــي المجموعـــة بمســـمياتهما 
  المذكورة.
  نقل موظفي وعمال الوحدات التشغيلية الى المجموعة وتسوية أوضاعهم * – 35 دةالما

هــذا القــانون موظفــو وعمــال الوحــدات التشــغيلية، ينقل الى المجموعة اعتبــارًا مــن تــاريخ العمــل ب
وتســـوى أوضـــاعهم طبقـــًا ألحكـــام الئحـــة شـــؤون العـــاملين بالمجوعـــة وذلـــك مـــع عـــدم المســـاس بمـــا 
يتقاضونه مــن مرتبــات ومخصصــات، ويســتمر العمــل بــاللوائح واألنظمــة الســارية وقــت العمــل بهــذا 

  القانون الى حين صدور الئحة شؤون العاملين بالمجموعة.
  سريان قوانين ونظم الموارد البشرية االتحادية * – 36 دةالما

تســري فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص فــي نظــام شــؤون العــاملين بالمجموعــة قــوانين ونظــم المــوارد 
  البشرية االتحادية.

حلـــول المجموعـــة محـــل بريـــد االمـــارات وامبوســـت فـــي االتفاقيـــات الدوليـــة  – 37 دةالمـــا
  والعقود *

  بريد اإلمارات في االتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية. تحل المجموعة محل
كمــا تحــل المجموعــة محــل بريــد اإلمــارات وٕامبوســت فــي كافــة االتفاقيــات والعقــود الموقعــة مــن 

  قبلهما قبل نفاذ هذا القانون.
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حلول المجموعــة محــل بريــد االمــارات وامبوســت فــي االســتثمارات والملكيــات  – 38 دةالما
  ص في الشركات التجارية *والحص

تحــل المجموعــة محــل بريــد اإلمــارات وٕامبوســت فــي كافــة اســتثمارات وملكيــات وحصصــها فــي 
الشركات التجارية القائمة بتاريخ صدور هذا القانون، وعلى المجموعة بموجب هذا القــانون توفيــق 

  العمل به. اريختأوضاعها واستثماراتها طبقًا ألحكامه خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من 
  اعطاء صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي المجموعة * – 39 دةالما

يكـــون لمـــوظفي المجموعـــة الـــذين يصـــدر بتحديـــدهم قـــرار مـــن وزيـــر العـــدل بنـــاء علـــى ترشـــيح 
ت ألحكــام هــذا القـــانون ات مــا يقــع مـــن مخالفــاالمجلــس صــفة مــأموري الضــبط القضـــائي فــي إثبــ

  درة تنفيذا له.واللوائح والقرارات الصا
  اللوائح والقرارات التنفيذية * – 40 دةالما

أشــهر مــن تــاريخ  6يصــدر المجلــس اللــوائح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون خــالل 
  صدوره.
  واألحكام المخالفة * 2007لسنة  14الغاء القانون االتحادي رقم  – 41 دةالما

فــي شــأن إنشــاء مجموعــة بريــد اإلمــارات  2007ســنة ) ل14يلغــى القــانون االتحــادي رقــم ( – 1
  القابضة.

  يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. – 2
) لســـنة 14للقـــانون االتحـــادي رقـــم (يســـتمر العمـــل بـــالقرارات واللـــوائح واألنظمـــة المنفـــذة  – 3

  ا.المشار إليه لحين صدور األنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محله 2007
  العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية *  – 42 دةالما

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره.
    في قصر الرئاسة بأبوظبي: عنا صدر

  .هـ 1434 األولي ديجما 22 بتاريخ:
  .م 2013 أبريل 3 الموافق:

  خليفة بن زايد آل نهيان
  ة اإلمارات العربية المتحدةدولرئيس 

  .9ص  548في عدد الجريدة الرسمية رقم  االتحادي القانوننشر هذا 
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