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قانون رقم )22( ل�سنة 2015
ب�ساأن

تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية، 
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 1995 ب�شاأن النظام املايل للدوائر احلكومية يف اإمارة دبي والئحته 

التنفيذية،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة االأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2010 ب�شاأن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم م�شاركة القطاع اخلا�ص يف اإنتاج الكهرباء واملياه 
يف اإمارة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة العليا لل�شيا�شة املالية يف اإمارة دبي وتعديالته،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�شمى هذا القانون »قانون تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف اإمارة دبي رقم 

)22( ل�سنة 2015«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:
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: اإمارة دبي. االإمارة 
: حكومة دبي. احلكومة 

: اللجنة العليا لل�شيا�شة املالية. اللجنة العليا 
: دائرة املالية. الدائرة 

: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة واملجال�ص وال�شلطات، مبا فيها  اجلهة احلكومية 
�شلطات املناطق احلرة، واأية جهة اأخرى تابعة للحكومة.

: اجلهة املنوط بها اعتماد م�شروع ال�شراكة، وفقًا لأحكام هذا القانون. ال�شلطة املخت�شة 
العام الأي منها  واالأمني  التنفيذي  املدير  وي�شمل  : مدير عام اجلهة احلكومية،  املدير العام 

ومن يف حكمه.
: اأي مرفق اأو خدمة اأو ن�شاط اأو منتج يتم الإ�شراف عليه اأو تقدميه اأو اإنتاجه من  امل�شروع 

قبل اجلهة احلكومية.
: وي�شمل اجلهات احلكومية. القطاع العام 

: وي�شمل املوؤ�ش�شات اخلا�شة وال�شركات. القطاع اخلا�ص 
هذا  الأحكام  وفقًا  تن�شاأ  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  تعاقدية جتمع  : عالقة  ال�شراكة 
القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه وعقد ال�شراكة، تهدف اإلى تنفيذ امل�شروع 
اأو  اإيرادات اجلهة احلكومية  اأو تنمية  اأو جزئيًا، ل�شمان جودة اخلدمات  كليًا 
اأي اأمر اآخر عن طريق اال�شتفادة من كفاءة القطاع اخلا�ص واإمكانياته املالية 

والفنية وغريها.
: عقد تربمه اجلهة احلكومية مع �شركة امل�شروع، تلتزم ال�شركة مبوجبه تنفيذ  عقد ال�شراكة 
وال�شروط  مبوجبه،  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  امل�شروع 
الواردة يف العقد، ملدة معينة ويف مقابل مبلغ حمدد اأو بعائدات امل�شروع ب�شكل 

كلي اأو جزئي.
: اأية موؤ�ش�شة فردية اأو �شركة حملية اأو اأجنبية مرّخ�ص لها بالعمل يف االإمارة،  �شركة امل�شروع 
القرارات  دها  دِّ تحُ التي  ال�شروط  فيها  وتتوفر  ال�شراكة،  عقد  تنفيذ  تتولى 

ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون.
: اأي �شخ�ص معنوي اأو ائتالف من اأ�شخا�ص معنويني من القطاع اخلا�ص يكون  ال�شريك 

طرفًا يف عقد ال�شراكة.
القانون  هذا  يف  املبّينة  لالأو�شاع  وفقًا  عنها،  املعلن  االإجراءات  جمموعة   : العطاء 
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والقرارات ال�شادرة مبوجبه، تلتزم اجلهة احلكومية مبوجبها باختيار اأف�شل 
عر�ص الإبرام عقد ال�شراكة مع مقدمه، �شواء من الناحية املالية اأم الفنية.

: اللجنة امل�شّكلة لدى اجلهة احلكومية، وفقًا الأحكام هذا القانون. جلنة ال�شراكة 

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ما يلي:
تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.   -1

التنموية، وزيادة اال�شتثمار يف جماالتها  ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف امل�شاريع    -2
املختلفة مبا يخدم التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف االإمارة.

متكني احلكومة من تنفيذ م�شاريعها اال�شرتاتيجية بكفاءة وفعالية.   -3
اال�شتفادة من الطاقات واخلربات املالية واالإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية املتوفرة    -4
وباأقل  اخلدمات  اأف�شل  على  احل�شول  من  املجتمع  اأفراد  ميّكن  مبا  اخلا�ص،  القطاع  لدى 

التكاليف.
تلك  لتطوير  فعالة  اإدارة  �شمان  مع  العامة،  اخلدمات  جودة  وحت�شني  االإنتاجية،  زيادة    -5

اخلدمات.
نقل املعرفة واخلربة من القطاع اخلا�ص اإلى القطاع العام، وتدريب وتاأهيل موظفي اجلهات    -6

احلكومية من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة على اإدارة وت�شغيل امل�شاريع.
تنفيذ امل�شاريع التي توفر قيمة م�شافة للمال العام مب�شتوى متميز، وتخفيف االأعباء التمويلية    -7
عن املوازنة العامة للحكومة يف حتمل تكاليف امل�شاريع �شواء يف مرحلة اإن�شائها اأو ت�شغيلها اأو 

تكاليف �شيانتها.
ذات  امل�شاريع  بع�ص  تنفيذ  على  ترتتب  قد  التي  احلكومة،  عن  املالية  املخاطر  عبء  تقليل    -8

املخاطر العالية.
والت�شغيل  التنفيذ  من  العامة  واخلدمات  االأ�شا�شية  البنية  م�شاريع  بع�ص  اإدارة  يف  التحول    -9
واالإدارة املبا�شرة اإلى اأ�شكال اأُخرى من االأداء احلكومي ترتبط باإقرار ال�شيا�شات ومراقبة 

جودة تقدمي اخلدمات العامة وفقًا ملتطلبات احلوكمة.
توفري قدرة تناف�شية اأعلى للم�شاريع يف االأ�شواق املحلية واالإقليمية والعاملية.    -10

تعزيز مبادئ احلوكمة عند اإدارة الن�شاط القت�شادي وتفعيل اإجراءات اإدارة املوارد املالية.   -11
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نطاق التطبيق
املادة )4(

ُتطبق اأحكام هذا القانون على:
اجلهات احلكومية اخلا�شعة للموازنة العامة للحكومة، ويجوز للجنة العليا اإ�شافة اأية جهة    -1

حكومية غري خا�شعة للموازنة العامة للحكومة لهذا القانون.
كافة امل�شاريع التي تكون حماًل لعقد ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف االإمارة، بغ�ص    -2
النظر عن نوعها اأو �شكلها اأو طبيعة ن�شاطها، التي يتم اإبرام عقود �شراكة ب�شاأنها من قبل 
اجلهات املحددة يف البند )1( من هذه املادة وذلك بعد العمل باأحكام هذا القانون، وي�شتثنى 

من ذلك: 
 )6( رقم  القانون  باأحكام  امل�شمولة  واملياه  الكهرباء  باإنتاج  املتعلقة  ال�شراكة  م�شاريع  اأ-  

ل�شنة 2011 امل�شار اإليه.
عقود االأ�شغال وتوريد املواد واخلدمات امل�شمولة بالقانون رقم )6( ل�شنة 1997 امل�شار  ب-  

اإليه. 
اأية عقود اأخرى حتددها اللجنة العليا مبوجب القرارات ال�شادرة عنها يف هذا ال�شاأن. ج-  

�شروط ال�شراكة
املادة )5(

تتم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص مبوجب عقد ال�شراكة، ووفقًا الأحكام هذا القانون. اأ-  
ي�شرتط لإبرام عقد ال�شراكة وفقًا لأحكام هذا القانون اأن يكون امل�شروع ذو جدوى اقت�شادية  ب-  

ومالية وفنية واجتماعية.
تكون  اأن  دون  احلكومية  اجلهة  على  مالية  دفعات  يرتب  لل�شراكة  عقد  اأي  اإبرام  يجوز  ال  ج-  

خم�ش�شات تلك الدفعات مر�شودة يف موازنة هذه اجلهة.

اختيار امل�سروع
املادة )6(

ُيراعى عند اختيار امل�شاريع التي تكون حماًل لل�شراكة ما يلي:
مدى حتقيق امل�شروع مل�شلحة احلكومة، واملنفعة العامة الأفراد املجتمع.   -1

اجلدوى االقت�شادية للم�شروع، ومدى تاأثريه االإيجابي على خطط التنمية املعتمدة لالإمارة.   -2
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حجم املخاطر التي ميكن اأن تنجم عن تنفيذ امل�شروع بوا�شطة ال�شراكة، وعلى وجه اخل�شو�ص    -3
يف املجال البيئي.

بفعالية يف حت�شني  امل�شاهمة  �شاأنها  التي من  الفنية  الراأ�شمايل واخلربات  اال�شتثمار  حجم    -4
اأداء املرافق العامة، و�شمان جودة اخلدمات.

اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال تنفيذ امل�شاريع بوا�شطة ال�شراكة.   -5
اأولوية امل�شروع، واأثره الت�شغيلي، ومدى تلبيته لالحتياجات املطلوبة يف االإمارة.   -6

اأ�ساليب ال�سراكة
املادة )٧(

تتم ال�شراكة من خالل اتباع اأي من االأ�شاليب التالية:
اإن�شاء ال�شريك للم�شروع ومتويله، ومتلكه واالنتفاع به جتاريًا وت�شغيله للمدة الزمنية املتفق    -1
التنازل عنه ونقل ملكيته بالكامل للجهة احلكومية عند انتهاء  عليها يف عقد ال�شراكة، ثم 

املدة املحددة يف عقد ال�شراكة.
اإن�شاء ال�شريك للم�شروع ومتويله لالنتفاع به جتاريًا وت�شغيله للمدة الزمنية املتفق عليها يف    -2
عقد ال�شراكة، ثم التنازل عن حق االنتفاع به للجهة احلكومية عند انتهاء املدة املحددة يف 

عقد ال�شراكة.
اإن�شاء ال�شريك للم�شروع والتنازل عن ملكيته للجهة احلكومية مع االحتفاظ بحق االنتفاع به    -3

جتاريًا وت�شغيله للمدة الزمنية املتفق عليها يف عقد ال�شراكة.
نقل منفعة امل�شروع من اجلهة احلكومية اإلى ال�شريك لغايات متكينه من االنتفاع به جتاريًا    -4

وت�شغيله للمدة املتفق عليها يف عقد ال�شراكة.
اأي اأ�شلوب اآخر تقره اللجنة العليا بناء على تو�شية اجلهة احلكومية والدائرة، مبا يف ذلك    -5

�شيانة اأو تو�شعة اأو تاأهيل اأي م�شروع قائم.

ال�سلطة املخت�سة باعتماد امل�سروع
املادة )8(

يتم اعتماد م�شاريع ال�شراكة وفقًا لل�شالحيات التالية: اأ-  
املدير العام اأو من يفو�شه، يف حال كان عقد ال�شراكة يحقق اإيرادًا اأو وفرًا ماليًا.   -1

املدير العام اأو من يفو�شه، يف حال كانت الكلفة االإجمالية التي �شوف تتحملها اجلهة    -2
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احلكومية عن عقد ال�شراكة ال تزيد على )200.000.000( مئتي مليون درهم.
الدائرة، يف حال كانت الكلفة االإجمالية التي �شوف تتحملها اجلهة احلكومية عن عقد    -3
ولغاية )500.000.000(  ال�شراكة تزيد على )200.000.000( مئتي مليون درهم 

خم�شمئة مليون درهم.
اللجنة العليا، يف حال كانت الكلفة االإجمالية التي �شوف تتحملها اجلهة احلكومية عن    -4

عقد ال�شراكة تزيد على )500.000.000( خم�شمئة مليون درهم.
 )3( للبندين  وفقًا  ال�شراكة  م�شروع  على  اخلطية  موافقتها  العليا  واللجنة  الدائرة  ت�شدر  ب-  
و)4( من الفقرة )اأ( من هذه املادة بناًء على تو�شية اجلهة احلكومية، والدرا�شات املتعلقة 
باجلدوى و�شمان م�شتوى اخلدمات، وجودة اأ�شول املرافق و�شيانتها، وال�شوابط واالأحكام 

املن�شو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
ال�شلطة  من  اعتماده  قبل  ال�شريك  مع  للتعاقد  اإجراء  اأي  اتخاذ  احلكومية  للجهة  يجوز  ال  ج- 

املخت�شة، وفقًا الأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة.
يجوز للدائرة وللجنة الُعليا تفوي�ص اأي من �شالحياتهما املن�شو�ص عليها يف البندين )3(  د-  
و)4( من الفقرة )اأ( من هذه املادة ملدير عام اجلهة احلكومية املعنّية بعقد ال�شراكة، على 

اأن يكون هذا التفوي�ص خطّيًا وحمّددًا.

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )٩(

لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة املهام وال�شالحيات التالية:
اإلى  العام واخلا�ص، ورفعها  ال�شراكة بني القطاعني  العامة لتنظيم م�شاريع  ال�شيا�شة  و�شع    -1

اللجنة العليا العتمادها.
اقرتاح حتديث وتطوير الت�شريعات املنظمة لل�شراكة، وفقًا الأف�شل املمار�شات املطبقة يف هذا    -2
ال�شاأن، ونتائج جتارب اجلهات احلكومية يف تنفيذ م�شاريع ال�شراكة، ومالحظات ومقرتحات 

هذه اجلهات، ومبا يراعي م�شالح القطاعني العام واخلا�ص.
تقدمي العون وامل�شاعدة للجهات احلكومية يف اإعداد وتطوير مبادراتها يف جمال ال�شراكة.   -3

امل�شاركة يف توفري البيئة املالئمة لال�شتثمار يف م�شاريع ال�شراكة، والرتويج لها داخل االإمارة    -4
وخارجها بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة يف االإمارة.

اجلهة  رغبة  حال  يف  مراعاتها  الواجب  واالإجراءات  القواعد  يت�شمن  عام،  دليل  اإعداد    -5
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احلكومية باإبرام عقد ال�شراكة.
اجلهات  مع  بالتن�شيق  امل�شروع  �شركة  عمل  تعرت�ص  اأن  ميكن  التي  ال�شعوبات  كافة  تذليل    -6

احلكومية املعنّية.
اخلدمات  وتقدمي  امل�شاريع  الإدارة  كاأ�شلوب  ال�شراكة،  لتطوير  الالزمة  التدابري  اقرتاح    -7

احلكومية.
اأية مهام اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.   -8

اخت�سا�سات اجلهة احلكومية
املادة )10(

لغايات هذا القانون، تتولى اجلهة احلكومية القيام مبا يلي:
اأن ت�شمل  اإعداد الدرا�شات الالزمة لتحديد االأ�شباب املوجبة لتنفيذ امل�شروع املقرتح، على    -1
هذه الدرا�شات بيان اجلدوى املالية واالقت�شادية والفنية واالجتماعية لل�شراكة، وامل�شتفيدين 
منها، واملعايري املنا�شبة الختيار ال�شريك، وبرنامج تنفيذ امل�شروع، وحتليل املخاطر املرتبطة 

بهذا التنفيذ.
للم�شروع، وطرق متويله، وم�شاهمة طرفيه  الب�شرية واملالية والفنية الالزمة  املوارد  حتديد    -2
فيه، وتوزيع ح�ش�ص العوائد املالية الناجتة عنه، ومقابل تقدمي اخلدمة، واالإعفاءات منها، 

وحقوق امللكية الفكرية، وغريها.
التن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنّية بامل�شروع للوقوف على مدى تاأثريه على خططها ب�شكل    -3

خا�ص، وعلى اخلطط اال�شرتاتيجية للحكومة ب�شكل عام.
درا�شة وتقدير كافة اجلوانب املالية لعقد ال�شراكة واعتمادها من الدائرة.   -4

اقرتاح املعايري الواجب توفرها يف اجلهة املراد التعاقد معها، واقرتاح عقود ال�شراكة املبدئية    -5
وملحقاتها.

وفقًا  اخلدمة  اأو  امل�شروع  لطبيعة  املالئمة  ال�شراكة  اأ�شاليب  لتحديد  الدائرة  مع  التن�شيق    -6
الأ�شاليب ال�شراكة املن�شو�ص عليها يف هذا القانون.

اختيار ال�شركات اال�شت�شارية املوؤهلة التي تتولى اإجراء الدرا�شات املتعلقة بامل�شروع.   -7
ت�شكيل فريق عمل مع القطاع اخلا�ص، للتعاون حول اآليات العمل وتوفري املعلومات الالزمة    -8

وتبادلها وحتديثها والتعاون ب�شاأن التطورات الفنية وحاجة العمل.
ال�شراكة،  عليها يف عقد  املن�شو�ص  اللتزاماتها  امل�شروع  �شركة  تنفيذ  االإ�شراف على ح�شن    -9
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االلتزامات  تنفيذ هذه  تق�شري يف  اأو  اإخالل  اأي  ملعاجلة  والفورية  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
بال�شكل الذي ي�شمن ا�شتمرار امل�شروع يف حتقيق االأهداف املرجوة منه.

التن�شيق مع ال�شلطات املخت�شة يف تذليل املعوقات التي قد حتول دون تنفيذ امل�شروع.   -10
اإخطار دائرة الرقابة املالية باأية خمالفات مالية قد ترتكبها �شركة امل�شروع.   -11

واملعوقات  ال�شراكة،  عقد  تنفيذ  خالل  العمل  �شري  بيان  تت�شمن  �شنوية،  ربع  تقارير  اإعداد    -12
التي تعرت�ص تنفيذه، اإن وجدت، واقرتاح احللول املنا�شبة ملعاجلتها، ورفع هذه التقارير اإلى 

الدائرة.

ت�سكيل جلنة ال�سراكة
املادة )11(

ُت�شّكل لدى اجلهة احلكومية جلنة داخلية ت�شمى »جلنة ال�شراكة«، يتم ت�شمية اأع�شائها بقرار  اأ-  
من املدير العام، ويحُناط بهذه اللجنة القيام بكافة املهام املن�شو�ص عليها يف هذا القانون، 

د قرار ت�شكيلها اآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. والقرارات ال�شادرة مبوجبه، وُيحدِّ
يكون للجنة ال�شراكة يف �شبيل القيام باملهام املنوطة بها اال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي  ب-  

اخلربة واالخت�شا�ص.
اأن ت�شم جلنة ال�شراكة يف ع�شويتها ممثل عن الدائرة يتم ت�شميته من قبل مديرها  يجب  ج-  
العام يف حال كانت الكلفة االإجمالية التي �شوف تتحملها اجلهة احلكومية عن عقد ال�شراكة 

تزيد على )200.000.000( مئتي مليون درهم.

اقرتاح م�ساريع ال�سراكة
املادة )12(

يتم اقرتاح امل�شاريع التي ميكن اأن تكون حماًل لل�شراكة من قبل اجلهة احلكومية اأو القطاع اخلا�ص.

الرقابة على م�ساريع ال�سراكة
املادة )13(

قانون  مع  يتفق  مبا  ال�شراكة،  عقد  تنفيذ  على  الرقابة  مبهام  القيام  املالية  الرقابة  دائرة  تتولى 
والت�شريعات  ال�شراكة  عقد  و�شروط  مبوجبه،  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا  واأحكام  اإن�شائها 

ال�شارية يف االإمارة.
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اأ�س�ص اختيار ال�سريك
املادة )14(

املناف�شة،  وحرية  وال�شفافية،  العالنية،  ملبادئ  امل�شروع،  يف  ال�شريك  اختيار  عملية  تخ�شع  اأ-  
وتكافوؤ الفر�ص، وامل�شاواة، واالإعالن عن املناف�شة، وحتقيق مقت�شيات امل�شلحة العامة، ويجب 
اأن يتم التح�شري لها وفقًا للقواعد واالإجراءات املن�شو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات 

ال�شادرة مبوجبه.
يجب اأن تتوفر يف ال�شريك املعايري وال�شوابط واال�شرتاطات املالية والفنّية املعتمدة، والقدرة  ب-  

والكفاءة يف جمال عمله وتخ�ش�شه.
على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للجهة احلكومية التعاقد مبا�شرة  ج-  

مع �شركة امل�شروع يف حال كان امل�شروع مبتكرًا من قبل هذه ال�شركة.

تاأهيل ال�سركات
املادة )15(

مع مراعاة اأحكام الفقرة )ج( من املادة )14( من هذا القانون، على اجلهة احلكومية قبل الدخول 
يف العطاء القيام باالإجراءات الالزمة لتاأهيل ال�شركات التي ميكن الدخول معها يف ال�شراكة، على 

اأن يراعى يف ذلك ما يلي:
االإعالن عن امل�شروع وتفا�شيله ب�شكل وا�شح يف و�شائل االإعالم املختلفة، وقبل وقت كاف من    -1

البدء يف العطاء.
ال�شوابط واملعايري املن�شو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه.   -2

اللقاءات التمهيدية
املادة )16(

املوؤهلني ملناق�شة  ال�شركاء  ولقاءات متهيدية مع  اأن تعقد اجتماعات  للجهة احلكومية  يجوز  اأ-  
االأمور املتعلقة مبوا�شفات امل�شروع و�شروطه التمهيدية وغريها من امل�شائل املتعلقة به.

يجوز لل�شريك املوؤهل اأن ي�شرتط على اجلهة احلكومية عدم ن�شر اأو اإف�شاء البيانات اخلا�شة  ب-  
وذلك حفاظًا  لل�شراكة،  يكون حماًل  الذي  بامل�شروع  املتعلقة  املالية  اأو  االقت�شادية  بتوقعاته 

يتها. على �شرِّ
يتم التعامل مع ال�شركاء املوؤهلني وفق املبادئ والأ�ش�ص املبّينة يف املادة )14( من هذا القانون  ج-  
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وذلك ل�شمان تكافوؤ الفر�ص وامل�شاواة التامة بينهم.
ال�شلطة  وموافقة  مرّبرة،  اأ�شباب  على  وبناًء  العطاء  يف  البدء  قبل  احلكومية  للجهة  يجوز  د-  
املخت�شة، تعديل بع�ص موا�شفات امل�شروع وال�شروط اخلا�شة باأ�شلوب ال�شراكة، مبا ل يوؤثر 
و�شريح يف  وا�شح  ب�شكل  التعديالت  باالإعالن عن هذه  تقوم  اأن  التاأهيل، على  معايري  على 

و�شائل االإعالم املختلفة، وقبل وقت كاف من البدء يف العطاء.

حتديد ال�شروط والتاأمينات
املادة )1٧(

يجب اأن يت�شمن اإعالن الدعوة اإلى تقدمي العطاء لل�شراكة كافة التفا�شيل املتعلقة بامل�شروع، ومن 
ال�شراكة،  واأ�شلوب  امل�شروع  ونوع  والفنية،  واالإدارية  املالية  النواحي  من  ال�شراكة  متطلبات  بينها 
و�شروط ال�شرتاك يف العطاء والتاأمينات املالية املطلوب تقدميها من �شركة امل�شروع يف الأحوال 
التاأمينات  تلك  م�شادرة  فيها  يجوز  التي  واحلالت  والإجراءات  وال�شروط  ذلك  ت�شتدعي  التي 

وال�شمانات وردها.

دفرت ال�شروط واملوا�شفات
املادة )18(

تعّد اجلهة احلكومية، دفرت �شروط وموا�شفات امل�شروع حمل عقد ال�شراكة، على اأن يت�شمن هذا 
الدفرت ما يلي:

املعلومات املتعلقة بامل�شروع، وبالقدر الالزم الإعداد العرو�ص وتقدميها.   -1
موا�شفات امل�شروع وال�شروط الفنية واملالية الواجب توفرها يف العرو�ص املقدمة ب�شاأنه.   -2

موا�شفات املنتج النهائي، وم�شتوى اخلدمة املطلوبة �شاملة موؤ�شرات االأداء ومعايري ال�شالمة    -3
واالأمن وحماية البيئة وغريها.

ال�شروط الرئي�شة والتكميلية لعقد ال�شراكة.   -4
امل�شتندات والنماذج واملواعيد املتعلقة بال�شراكة.  -5

قيمة التاأمني االبتدائي وطريقة ح�شاب التاأمني النهائي.   -6
حتديد طرق واأ�ش�ص املفا�شلة بني العرو�ص املقدمة.   -7

املوعد النهائي ال�شتالم العرو�ص.   -8
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طرح العطاء
املادة )1٩(

تتولى اجلهة احلكومية بعد اعتماد ال�شلطة املخت�شة للم�شروع، توجيه الدعوة اإلى ال�شركاء املوؤهلني 
والقواعد  لالأ�ش�ص  وفقًا  لل�شراكة،  املزمع طرحه  امل�شروع  وموا�شفات  �شروط  دفرت  على  للح�شول 
واالإجراءات التي حتددها القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون، على اأن مُينح املدعوون الوقت 

الكايف لتمكينهم من تقدمي العرو�ص وفقًا لدفرت �شروط وموا�شفات امل�شروع.

قبول العرو�ص
املادة )20(

يجب لقبول اأي من العرو�ص املقدمة لل�شراكة اأن تكون م�شتوفية لكافة ال�شروط واملوا�شفات املحددة 
اأو املالية، وي�شتبعد كل  يف دفرت ال�شروط واملوا�شفات اخلا�ص بامل�شروع �شواء يف اجلوانب الفنّية 

عر�ص ل يكون م�شتوفيًا لهذه ال�شروط واملوا�شفات.

ائتالف ال�سركات
املادة )21(

يجوز اأن يتقدم للعطاء الواحد ائتالف مكّون من اأكرث من �شركة موؤهلة، ويكون العر�ص با�شم  اأ-  
بعرو�ص  التقدم  بوجوب  يق�شي  واملوا�شفات حكمًا  ال�شروط  دفرت  يت�شمن  ما مل  الئتالف، 

منف�شلة.
ُيحظر على اأي من اأع�شاء االئتالف تقدمي عرو�ص منفردة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو من خالل  ب-  
ائتالف اآخر، اأو اأن يقّدم العر�ص من �شركة ميلك اأحد اأع�شاء االئتالف اأغلبية راأ�ص مالها 
اأو تكون له ال�شيطرة على اإدارتها، ما مل تن�ص �شروط العطاء اأو توافق الدائرة على خالف 

ذلك.

تقييم العرو�ص
املادة )22(

تتولى جلنة ال�شراكة مهمة درا�شة وتقييم العرو�ص املقدمة من النواحي الفنية واملالية والقانونية، 
على  املحُعلنة،  واملوا�شفات  لل�شروط  وتقييم مدى مطابقتها  وامل�شتبعدة،  املقبولة  العرو�ص  وتديد 
وموا�شفات  �شروط  بدفرت  املحددة  والإجراءات  لالأ�ش�ص  وفقًا  للتقييم،  نح كل عر�ص درجة  اأن ميحُ
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امل�شروع.

فتح العرو�ص
املادة )23(

تقوم جلنة ال�شراكة بدعوة مقدمي العرو�ص اأو ممثليهم القانونيني حل�شور جل�شة فتح املظاريف، 
ويتم اإر�شاء امل�شروع على �شاحب العر�ص االأجدى فنيًا وماليًا من بني العرو�ص املقدمة، وذلك بعد 
وموا�شفات  �شروط  دفرت  يف  املبّينة  والفنية  املالية  العطاء  لعنا�شر  الن�شبي  الوزن  معايري  اإعمال 

امل�شروع.

اإلغاء العطاء
املادة )24(

يتم اإلغاء اإجراءات طرح العطاء لل�شراكة من قبل جلنة ال�شراكة يف اأي من احلاالت التالية: اأ-  
اإذا مل يقدم اأو مل يبق بعد ا�شتبعاد العرو�ص غري املقبولة اإال عر�ص واحد مقبول.   -1

واملوا�شفات  ال�شروط  مع  تتفق  ل  تفظات  معظمها  اأو  العرو�ص  جميع  ت�شمنت  اإذا    -2
املطلوبة، وكان من ال�شعب تقييمها فنيًا اأو ماليًا.

اإذا كانت قيمة اأقل عر�ص تزيد ب�شكل غري مربر على التقديرات االأولية التي حددتها   -3
اجلهة احلكومية، اأو اأن قيمة اأعلى عر�ص تقل عن هذه التقديرات بالن�شبة للعقود التي 

حتقق اإيرادًا.
اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة اإلغاء العطاء.   -4

باأي  املطالبة  العرو�ص  مقدمي  من  الأي  يحق  وال  م�شببًا،  العطاء  اإلغاء  قرار  يكون  اأن  يجب  ب-  
تعوي�ص جراء االإلغاء.

على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للجنة ال�شراكة يف حاالت ا�شتثنائية  ج-  
قبول العر�ص الوحيد اأو العر�ص الذي تقل اأو تزيد قيمته على القيمة املقّدرة، متى اقت�شت 

امل�شلحة العامة ذلك.

تاأ�سي�ص �سركة امل�سروع
املادة )25(

يجوز للجهة احلكومية املعنّية بامل�شروع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تاأ�شي�ص �شركة امل�شروع،  اأ-  
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على اأن تاأخذ هذه امل�شاركة �شكل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.
�شاحب  على  يجب  فاإنه  امل�شروع،  �شركة  يف  امل�شاركة  احلكومية  اجلهة  رغبة  عدم  حال  يف  ب-  
تاأ�شي�ص �شركة ت�شمى »�شركة امل�شروع« يكون غر�شها الوحيد  ال�شراكة  الفائز بعقد  العر�ص 
تنفيذ امل�شروع حمل عقد ال�شراكة، وتدد القرارات ال�شادرة مبوجب هذا القانون ال�شروط 

الواجب توفرها يف �شركة امل�شروع.
على الرغم مما ورد يف الفقرة )ب( من هذه املادة، يجوز للجهة احلكومية ومبوافقة الدائرة  ج-  
حاجة  دومنا  العقد  حمل  امل�شروع  تنفيذ  ال�شراكة  بعقد  الفائز  العر�ص  ل�شاحب  الت�شريح 
لتاأ�شي�ص �شركة للم�شروع، يف حال كان �شاحب العر�ص الفائز لديه القدرة على تنفيذ امل�شروع 
بو�شعه القائم وباإمكانياته املالية والفنية املتوفرة، وقيامه بتوفري ال�شمانات املالية الكافية، 

وُيعامل ال�شريك يف هذه احلالة معاملة �شركة امل�شروع.

م�سمون عقد ال�سراكة
املادة )26(

يجب اأن يت�شمن عقد ال�شراكة االأحكام االأ�شا�شية التي تنظم ال�شراكة، وااللتزامات املتبادلة بني 
اأطرافه، ومن اأهمها ما يلي:

طبيعة ونطاق االأعمال واخلدمات التي يجب على �شركة امل�شروع اأداوؤها وتنفيذها.   -1
بت�شليم  املتعلقة  االأطراف  والتزامات  فيه،  الفكرية  امللكية  وحقوق  امل�شروع  اأ�شول  ملكية    -2

وا�شتالم موقع امل�شروع، واأحكام نقل امللكية يف نهاية امل�شروع.
م�شوؤولية احل�شول على الرتاخي�ص والت�شاريح واملوافقات.   -3

االلتزامات املالية والفنية املتبادلة بني طريف العقد، وطرق التمويل.   -4
قواعد �شعر بيع املنتج اأو مقابل اخلدمة التي يقوم عليها امل�شروع، واأ�ش�ص وقواعد حتديدهما    -5

وتعديلهما.
و�شائل �شمان اجلودة، واأدوات الرقابة واالإ�شراف واملتابعة املالية واالإدارية والفنية لت�شغيل    -6

امل�شروع وا�شتغالله و�شيانته، وموؤ�شرات تقييم اأداء �شركة امل�شروع.
تنظيم حق اجلهة احلكومية يف ف�شخ عقد ال�شراكة، اأو يف تعديل �شروط هذا العقد، ومدى    -7

التزام �شركة امل�شروع بهذه التعديالت، واأ�ش�ص واآليات التعوي�ص يف مثل هذه احلالة.
اأنواع ومبالغ التاأمني على م�شروع ال�شراكة وخماطر ت�شغيله اأو ا�شتغالله و�شمانات التنفيذ    -8

ال�شادرة ل�شالح اجلهة احلكومية، واأحكام واإجراءات ا�شرتدادها.
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حتديد اأ�ش�ص توزيع املخاطر املرتبطة بامل�شروع، يف حال القوة القاهرة اأو الظروف الطارئة،    -9
اأو ال�شعوبات املادية، وكذلك حتديد اأ�ش�ص تقدير التعوي�ص عنها.

مدة العقد وحاالت االإنهاء املبكر له ب�شكل كلي اأو جزئي، وبيان حقوق والتزامات اأطرافه.   -10
حتديد احلاالت التي يجوز فيها للجهة احلكومية االإنهاء املنفرد للعقد.   -11

االإجراءات واجلزاءات التي يجوز فر�شها على �شركة امل�شروع يف حال اإخاللها بالتزاماتها    -12
التعاقدية.

تنظيم قواعد واإجراءات ا�شرتداد امل�شروع �شواء عند نهاية مدة العقد اأو يف حاالت االإنهاء    -13
املنفرد اأو االإنهاء املبكر اأو اجلزئي.

اإجراءات تاأمني ا�شتمرارية امل�شروع واالأعمال مو�شوع عقد ال�شراكة عند انتهاء مدة العقد اأو   -14
عند ف�شخه اأو يف حال اإخالل �شركة امل�شروع بالتزاماتها التعاقدية.

امل�شروع،  �شركة  لدى  احلكومية  اجلهة  موظفي  خدمات  من  باال�شتفادة  اخلا�شة  االأحكام    -15
وحتديد ن�شبة التوطني فيها.

التدابري الواجب اتخاذها من قبل �شركة امل�شروع للمحافظة على البيئة.   -16
موا�شفات املنتج النهائي، وم�شتوى اخلدمات التي �شتلتزم �شركة امل�شروع بتقدميها �شاملة    -17
االأخرى،  املعايري  من  وغريها  البيئة  وحماية  واالأمن  ال�شالمة  ومعايري  االأداء  موؤ�شرات 

واالأنظمة والربامج االإلكرتونية الواجب ا�شتخدامها من قبلها.
القرارات  مبوجب  احلكومية  اجلهة  اأو  الدائرة  اأو  العليا  اللجنة  حتددها  اأخرى  بنود  اأية    -18

ال�شادرة عنها يف هذا ال�شاأن.

مدة عقد ال�سراكة
املادة )2٧(

امل�شروع،  و�شركة  احلكومية  اجلهة  بني  عليه  االتفاق  يتم  ملا  وفقًا  ال�شراكة  عقد  مدة  حتدد  اأ-  
�شريطة اأال تزيد هذه املدة على )30( ثالثني عامًا، تبداأ من تاريخ توقيع العقد، اأو التاريخ 

الذي حتدده جلنة ال�شراكة.
على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للجنة العليا وفقًا ملقت�شيات امل�شلحة  ب-  
العامة وبناًء على تو�شية جلنة ال�شراكة املوافقة على اإبرام عقود �شراكة ملدة تزيد على )30( 

ثالثني عامًا.
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بدل اخلدمات
املادة )28(

ُيحظر على �شركة امل�شروع ت�شغيل امل�شروع اأو تقا�شي اأية بدالت اأو ر�شوم اأو تعرفات اأو اأثمان اأو اأية 
مبالغ مالية اأخرى مهما كان نوعها نظري االأعمال واخلدمات املتفق عليها مبوجب عقد ال�شراكة اإال 
بعد اإ�شدار اجلهة احلكومية �شهادة خطية بقبول م�شتوى جودة االأعمال اأو اخلدمات املتاحة وذلك 

وفقًا مل�شتوى االأداء املتفق عليه يف عقد ال�شراكة.

امل�ساواة بني املنتفعني
املادة )2٩(

على �شركة امل�شروع االلتزام بامل�شاواة التامة بني املنتفعني من اخلدمات التي يقدمها امل�شروع،  اأ-  
وكذلك بالت�شريعات املنّظمة لتقدمي اخلدمة، وب�شروط عقد ال�شراكة املتعلقة بهذا ال�شاأن.

اقت�شت  ومتى  والدائرة،  ال�شراكة  جلنة  موافقة  على  احل�شول  بعد  امل�شروع  ل�شركة  يجوز  ب-  
امل�شلحة العامة ذلك اأن تقرر حقوقًا و�شروطًا تف�شيلية خا�شة لفئات معينة من املنتفعني، 
و�شركة  احلكومية  اجلهة  بني  م�شبقًا  عليها  متفق  عامة  لقواعد  وفقًا  ذلك  يكون  اأن  على 

امل�شروع.

تعديل �شروط عقد ال�شراكة
املادة )30(

احلدود  اإطار  ويف  يفو�شه  من  اأو  العام  املدير  موافقة  على  احل�شول  وبعد  ال�شراكة  للجنة  يجوز 
وال�شوابط املتفق عليها يف عقد ال�شراكة تعديل �شروط هذا العقد، متى اقت�شت امل�شلحة العامة 

ذلك، ويتم اإجراء هذا التعديل خطّيًا مبوجب ُملحق عقد يتم اإبرامه لهذه الغاية.

الظروف الطارئة
املادة )31(

يجوز تعديل عقد ال�شراكة وفقًا لالأ�ش�ص والقواعد املن�شو�ص عليها فيه يف الظروف الطارئة، وحتدد 
القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون �شوابط الظروف الطارئة، و�شرف التعوي�شات لل�شريك، 

وكيفية التعديل على عقد ال�شراكة و�شوابطه.
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التزامات �سركة امل�سروع
املادة )32(

باالإ�شافة اإلى االلتزامات املن�شو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه وبنود عقد 
ال�شراكة، على �شركة امل�شروع االلتزام مبا يلي:

عدم حل �شركة امل�شروع اأو ت�شفيتها اأو تغيري �شكلها القانوين اأو تخفي�ص راأ�ص مالها اأو التنازل    -1
للغري عنها اإال بعد احل�شول على موافقة جلنة ال�شراكة امل�شبقة على ذلك.

املحافظة على االأ�شول اخلا�شة بامل�شروع وموجوداته و�شيانتها والعناية بها وا�شتخدامها يف    -2
الغر�ص الذي اأُعدت الأجله.

املنقولة  املن�شاآت والأ�شول والأموال  ال�شراكة من  ل�شروط عقد  بيع ما قد متتلكه وفقًا  عدم    -3
برنامج  تنفيذ  بهدف  يتم  الذي  البيع  ذلك  من  وُي�شتثنى  للم�شروع،  العائدة  املنقولة  وغري 
الإحالل والتجديد وفقًا لل�شروط املبّينة يف عقد ال�شراكة وبعد احل�شول على موافقة جلنة 

ال�شراكة امل�شبقة على ذلك.
تقدمي كافة االأوراق واملعلومات والبيانات التي تطلبها اجلهة احلكومية اأو الدائرة اأو دائرة    -4
الرقابة املالية، والتعاون مع موظفيها، وال�شماح لهم بالدخول اإلى مواقعها للتفتي�ص عليها يف 

اأي وقت.
وتاأهيل موظفي هذه اجلهة،  اإلى اجلهة احلكومية، وتدريب  املعرفة واخلربة  بنقل  االلتزام    -5

وفقًا ملا يتم االتفاق عليه يف هذا ال�شاأن.
وتطوير  وجتهيز  بناء  من  امل�شروع  تنفيذ  اأعمال  عن  احلكومية  للجهة  دورية  تقارير  تقدمي    -6

وت�شغيل و�شيانة واإدارة واأية اأمور اأخرى تطلبها اجلهة احلكومية.
توفري اال�شرتاطات البيئية وال�شحية ومتطلبات ال�شالمة للعاملني بامل�شروع واملنتفعني.   -7

عدم التعاقد مع مقاولني من الباطن اإال بعد احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من اجلهة    -8
احلكومية على ذلك، على اأن ال يخل هذا االأمر بالتزامات �شركة امل�شروع املقررة مبوجب هذا 

القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه وبنود عقد ال�شراكة.

الإخالل باللتزامات
املادة )33(

عقد  مبوجب  املقررة  اجلزاءات  وفر�ص  التعوي�ص  يف  احلكومية  اجلهة  بحق  االإخالل  عدم  مع 
تنفيذ عقد  اآخر تختاره،  اأو من خالل طرف  بنف�شها  تبا�شر  اأن  للجهة احلكومية  ال�شراكة، يجوز 
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ال�شراكة يف حال اإخالل �شركة امل�شروع اإخالاًل جوهريًا اأو ج�شيمًا بتنفيذ التزاماتها اأو عجزها عن 
حتقيق م�شتويات اجلودة املقررة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه اأو عقد ال�شراكة 
املربم معها، وذلك بعد اإخطار �شركة امل�شروع بجوانب االإخالل والق�شور يف اأدائها وعدم قيامها 

بت�شويب اأو�شاعها خالل املهلة املحددة لها يف االإخطار.

التحقق من جدية �سركة امل�سروع
املادة )34(

مع عدم االخالل باخت�شا�شات دائرة الرقابة املالية، تتولى اجلهة احلكومية متابعة مراحل اإن�شاء 
اجلودة  م�شتويات  حتقيق  من  والتاأكد  ال�شراكة،  عقد  حمل  اخلدمات  واإتاحة  وجتهيزه  امل�شروع 
املطلوبة، ولها يف �شبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة التنفيذ، وفقًا لل�شروط والأحكام املن�شو�ص 
عليها يف عقد ال�شراكة، والت�شريعات ال�شارية يف االإمارة، على اأن تقدم تلك اجلهة تقارير دورية 
ب�شري العمل اإلى جلنة ال�شراكة، وفقًا لالإجراءات وال�شوابط واملدد التي حتددها القرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لهذا القانون.

القانون الواجب التطبيق
املادة )35(

القانون  هذا  لأحكام  والتزامات  وقواعد  �شروط  من  يت�شمنه  مبا  ال�شراكة  عقد  يخ�شع  اأ-  
والقرارات ال�شادرة مبوجبه، وتطبق الت�شريعات ال�شارية يف االإمارة على كل حالة مل ين�ص 

عليها عقد ال�شراكة، مبا يف ذلك القانون رقم )6( ل�شنة 1997 امل�شار اإليه.
ال يجوز الن�ص يف عقد ال�شراكة على ت�شوية النزاعات النا�شئة عنه للتحكيم خارج االإمارة  ب-  
للقوانني  اأ�شول خالفًا  اأو  به الأية قوانني  املتعلقة  اأو االإجراءات  ب�شاأنه  اأي خالف  اإخ�شاع  اأو 

واالأ�شول املطبقة يف االإمارة، ويعترب اأي ن�ص خمالف لذلك باطاًل وغري ملزم.

متويل �سركة امل�سروع
املادة )36(

يجوز للجهة احلكومية وبالتن�شيق مع الدائرة، ومبا ال يتعار�ص مع الت�شريعات ال�شارية يف االإمارة 
الت�شريح ل�شركة امل�شروع بالتعاقد مع املوؤ�ش�شات امل�شرفية لتمويل اأعمال واأن�شطة �شركة امل�شروع 
االلتزامات  كافة  امل�شروع وحدها يف هذه احلالة  �شركة  تتحمل  اأن  على  املوؤ�ش�شات،  تلك  قبل  من 
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الناجمة عن ذلك.

تقدمي التظلمات
املادة )3٧(

يجوز لكل ذي م�شلحة التظلم خطيًا اإلى الدائرة من اأي قرار اأو اإجراء اتخذ بحقه من قبل  اأ-  
اجلهة احلكومية مبوجب هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة مبوجبه اأو عقد ال�شراكة، وذلك 
خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ �شدور القرار اأو الإجراء املتظلم منه، على اأن يكون هذا 

التظلم معززًا بالوثائق وامل�شتندات التي توؤيده.
على الدائرة درا�شة التظلم امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة خالل )30( ثالثني يومًا  ب-  

من تاريخ تقدميه اإليها واإ�شدار قرارها املنا�شب ب�شاأنه.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )38(

ُي�شدر رئي�ص اللجنة العليا القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الإلغاءات
املادة )3٩(

ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القانون.

الن�سر وال�سريان
املادة )40(

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومًا من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�شط�ص 2015م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 �شــــــــوال 1436هـ
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