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قرار املجل�س التنفيذي رقم )٢( ل�سنة ٢01٧
ب�ساأن

تنظيم عمل املدار�س اخلا�سة يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�ض تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�ش�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )30( ل�شنة 2006 ب�إن�ش�ء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

دبي  اإم�رة  يف  القت�ش�دية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�ش�أن   2011 ل�شنة   )13( رقم  الق�نون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2014 ب�ش�أن حم�ية حقوق الأ�شخ��ض ذوي الإع�قة يف اإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�ش�أن من�طق التطوير اخل��شة يف اإم�رة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 ب�ش�أن تنظيم جمع التربع�ت يف اإم�رة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )38( ل�شنة 2007 ب�إن�ش�ء جه�ز الرق�بة املدر�شية بهيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية يف دبي، 

دبي  اإم�رة  يف  املدر�شي  النقل  تنظيم  ب�ش�أن   2008 ل�شنة   )2( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وتعديالته،

وعلى الت�شريع�ت املُن�ِشئة واملُنّظمة للمن�طق احلرة يف اإم�رة دبي،     

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:
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: دولة الإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. الإم�رة 

: هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي. الهيئة 
: مدير ع�م الهيئة ورئي�ض جمل�ض املديرين. املدير الع�م 

واأي  الع�مة، واملج�ل�ض وال�شلط�ت،  الدوائر احلكومية، والهيئ�ت واملوؤ�ش�ش�ت   : اجلهة احلكومية 
جهة حكومية اأخرى.

الإمارة  يف  التعليمي  الن�شاط  ُتزاول  التي  احلك�مية،  غري  التعليمية  املُن�شاأة   : املدر�شة اخلا�شة 
مبوجب الت�شريح التعليمي، وت�شمل املدار�ض غري الربحية واملدار�ض الع�ئدة 

للبعث�ت الدبلوم��شية.
: الوثيقة ال�ش�درة عن �شلطة الرتخي�ض للمدر�شة اخل��شة. الرخ�شة 

: اجلهة املخت�شة ق�نونً� ب�إ�شدار الرخ�شة للمدر�شة اخل��شة يف الإم�رة، ويف  �شلطة الرتخي�ض 
املن�طق احلرة ومن�طق التطوير اخل��شة، وذلك بح�شب م� اإذا ك�نت تهدف 

اإلى حتقيق الربح من عدمه. 
: النظ�م التعليمي املُعتمد من اجلهة املخت�شة داخل الدولة اأو خ�رجه�، الذي  املنه�ج التعليمي 
توافق عليه الهيئة للمدر�شة اخل��شة، والذي يتكّون من مواد درا�شية واأن�شطة 
اأو  جمموع�ت  �شمن  لطلبته�  اخل��شة  املدر�شة  مه�  ُتقدِّ �شّفية  وغري  �شّفية 

ب�شكل فردي.
: الوثيقة التي ُت�شِدره� الهيئة للم�لك، التي ُي�شّرح مبوجبه� للمدر�شة اخل��شة  الت�شريح التعليمي 

مبزاولة الن�شاط التعليمي.
من  لطلبتها  اخلا�شة  املدر�شة  مها  ُتقدِّ التي  والرتب�ية  التعليمية  اخلدمات   : الن�شاط التعليمي 
مرحلة م� قبل التعليم البتدائي اإلى نه�ية مرحلة التعليم الث�نوي، وفق املنه�ج 

التعليمي. 
على  للح�شول  الأّولية  املُتطّلب�ت  ا�شتكمل  ملن  الهيئة  ُت�شِدره�  التي  املوافقة   : املوافقة املبدئية 
الت�شريح التعليمي، متهيدًا للُم�شي يف اإجراءات اإ�شدار الرخ�شة واأي رخ�ض 
اأو موافق�ت من اجله�ت احلكومية املعنّية تكون لزمة للح�شول  اأو ت�ش�ريح 
وجتهيزه،  املدر�شي  املبنى  اإن�ش�ء  اأعم�ل  يف  والبدء  التعليمي،  الت�شريح  على 

وغري ذلك من امل�ش�ئل الأخرى. 
: اأع�ش�ء الهيئة التدري�شية والإدارية والفّنية يف املدر�شة اخل��شة. الك�در التعليمي 
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وي�شمل  اخل��شة،  املدر�شة  لدى  ب�لدرا�شة  يلتحق  الذي  الطبيعي  ال�شخ�ض   : الط�لب 
الذكر والأنثى. 

من  للط�لب  مه  ُتقدِّ م�  نظري  اخل��شة،  املدر�شة  تتق��ش�ه  الذي  امل�يل  البدل   : الر�شم املدر�شي 
خدم�ت تربوية وتعليمية وغريه� خالل ال�شنة الدرا�شية، والتي يتم حتديده� 

يف العقد الذي ُترِبمه املدر�شة اخل��شة مع ويل الأمر واملُعتمد من الهيئة.
: الفرتة املُعتمدة من الهيئة اأو اجلهة املخت�شة يف الدولة لبدء ونهاية الن�شاط  ال�شنة الدرا�شية 

التعليمي خالل ال�شنة، وفق املنه�ج التعليمي.
م�شتواه  فيه�  يتحدد  التي  للط�لب،  اخل��شة  املدر�شة  عن  ال�ش�درة  الوثيقة   : ال�شه�دة الدرا�شية 
وحت�شيله التعليمي على مدار ال�شنة الدرا�شية، ب�لأرق�م اأو الرموز، وُتبنّي فيم� 

اإذا ك�ن قد اجت�زه� بنج�ح من عدمه.
: من له حق الولية اأو الو�ش�ية ال�شرعية على الط�لب. ويل الأمر 

: ال�شخ�ض الذي ميلك املدر�شة اخل��شة اأو ميلك حق الت�شرف فيه�.  امل�لك 
وت�شغيله�،  اخل��شة  املدر�شة  على  لالإ�شراف  امل�لك  يخت�ره  الذي  ال�شخ�ض   : املُ�شّغل 

دها الهيئة.  الذي تت�ّفر فيه ال�شروط وال�ش�ابط التي ُتدِّ
: ال�شخ�ض الطبيعي امل�شوؤول عن اإدارة املدر�شة اخل��شة، واملُعتمد من الهيئة.  املدير 

: ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتب�ري. ال�شخ�ض 

نطاق التطبيق
املادة )٢(

مناطق  ذلك  يف  مبا  الإمارة،  يف  التعليمي  الن�شاط  يزاول  من  كل  على  القرار  هذا  اأحكام  ُتطّبق 
التطوير اخل��شة، واملن�طق احلرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي.

اأهداف القرار
املادة )3(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
تنظيم العملية التعليمية والرتبوية يف املدار�ض اخل��شة.   -1

رفع جودة التعليم، وحت�شني البيئة التعليمية يف املدار�ض اخل��شة.    -2
الطلبة  ا�شتغالل  اإلى  يوؤدي  اخل��شة،  املدار�ض  يف  ع�يل  م�شتوى  ذي  تعليمي  نظ�م  توفري    -3
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لإمك�ني�تهم وقدراتهم على نحو يجعلهم ُموؤّهلني للتن�ف�ض على امل�شتوى الع�ملي دون امل�ش��ض 
بهويتهم الوطنية. 

ت�شجيع ال�شتثم�ر يف قط�ع التعليم املدر�شي اخل��ض.   -4
تطبيق اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية يف جم�ل التعليم املدر�شي اخل��ض.   -5

ربط مرج�ت النظ�م التعليمي يف املدار�ض اخل��شة ب��شرتاتيجي�ت الإم�رة املعتمدة.    -6

اخت�سا�سات الهيئة
املادة )4(

يكون للهيئة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار امله�م وال�شالحي�ت الت�لية:
اإ�شدار امل�افقة املبدئية والت�شريح التعليمي، وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط املُعتمدة لديها يف هذا    -1

ال�ش�أن.
ال�شاأن  هذا  يف  لديها  املُعتمدة  وال�ش�ابط  لل�شروط  وفقًا  املُ�شّغل،  اختيار  على  امل�افقة    -2

والت�شريع�ت ال�ش�رية يف الإم�رة.
وفقً�  اخل��شة،  املدر�شة  يف  التعليمي  الك�در  واأع�ش�ء  املدير  تغيري  اأو  تعيني  على  املوافقة    -3

لل�شروط وال�ش�ابط املُعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن.
املُعتمدة  والإجراءات  لل�شروط  وفقًا  التعليمي،  الت�شريح  بيانات  تعديل  طلب  على  امل�افقة    -4

لديه� يف هذا ال�ش�أن. 
حتديد مدى مواءمة املوقع املُقرتح للمدر�شة اخل��شة مع اخلطة الأك�دميية املُقّدمة من امل�لك    -5

واملتطلب�ت املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
تديد ال�شروط وال�شيا�شات والإجراءات الالزمة لعتماد املنهاج التعليمي، على نح� ُتراعى    -6

فيه املع�يري الوطنية والع�ملية. 
اعتم�د الر�شوم الدرا�شية وتعديله�، وفقً� لل�شوابط املُعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن.    -7

اعتم�د التقومي املدر�شي للمدار�ض اخل��شة مب� يتوافق مع ُمتطّلب�ت ومع�يري املن�هج التعليمية    -8
املختلفة.

وتق�رير  ال�شه�دات  هذه  وت�شديق  ال�ش�رية،  للت�شريع�ت  وفقً�  الدرا�شية  ال�شه�دات  مع�دلة    -9
الدرج�ت اخل��شة ب�لطلبة وفقً� لل�شوابط والإجراءات املُعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن. 

والتجهيزات  ومرافقه�،  اخل��شة  املدر�شة  ملبنى  والت�ش�ميم  واملوا�شف�ت  املتطلب�ت  حتديد    -10
التي يجب توفريه� فيه واإ�شدار املوافق�ت الالزمة ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية املعنّية.
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منح امل�افقة على ت�شجيل الطلبة وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا    -11
ال�ش�أن.

تلّقي ال�شك�وى بحق املدار�ض اخل��شة والتحقيق فيه�، واتخ�ذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنه�، مب�    -12
يف ذلك فر�ض اجلزاءات والتدابري املن��شبة.

اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لدعم الطلبة يف املدار�ض اخل��شة وبخ��شة مواطني الدولة، و�شم�ن    -13
ح�شولهم على التعليم املن��شب، من خالل حتليل ودرا�شة اأو�ش�عهم وحتديد احتي�ج�تهم. 

و�شع ال�شروط وال�ش�ابط واملعايري الالزمة ل�شمان ت�شهيل عملية ت�شجيل ودمج الطلبة من    -14
ذوي الإع�قة يف املدار�ض اخل��شة. 

تقييم املدار�ض اخلا�شة �شن�يًا وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف    -15
هذا ال�ش�أن.

اإن�ش�ء ق�عدة بي�ن�ت بكل م� يتعلق ب�ملدار�ض اخل��شة وك�دره� التعليمي، واملراحل التعليمية    -16
مه�، واملنه�ج التعليمي املُعتمد له�، والطلبة امل�شجلني لديه�، وغري ذلك من البي�ن�ت  التي ُتقدِّ

التي ترى الهيئة اأهميته�.
و�شع املُتطلب�ت وال�شوابط واملع�يري واملخرج�ت الالزمة لتحقيق تعليم ذو جودة ع�لية.   -17

اخلطط  وو�شع  املطلوبة،  التعليمية  واملن�هج  اخل��شة  للمدار�ض  الإم�رة  ح�جة  حتديد    -18
وال�شرتاتيجي�ت والإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن، مب� يف ذلك اتخ�ذ الإجراءات الالزمة 
لت�شهيل ال�شتثم�ر يف جم�ل اإن�ش�ء وت�شغيل املدار�ض اخل��شة ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية 

املعنّية.
اعتم�د ميث�ق ال�شلوك الأخالقي واملهني للمدار�ض اخل��شة، واأع�ش�ء الك�در التعليمي.   -19

الرق�بة والتفتي�ض على املدار�ض اخل��شة والتحقق من التزامه� ب�أحك�م هذا القرار والقرارات    -20
ال�شادرة مب�جبه، و�شروط الت�شريح التعليمي ال�شادر لها، وفر�ض اجلزاءات على املخالفني 

منه�.
ه املدر�شة اخلا�شة على الر�شم املدر�شي، وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط  امل�افقة على اأي خ�شم ُتِقرُّ   -21

والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ال�ش�درة  والقرارات  القرار  هذا  اأحك�م  تنفيذ  ح�شن  ل�شم�ن  الالزمة  التع�ميم  اإ�شدار    -22

مبوجبه.
اأي مهام اأخرى ذات �شلة بالن�شاط التعليمي تك�ن لزمة لتحقيق اأهداف هذا القرار.   -23
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املوافقة املبدئية
املادة )٥(

ُي�شرتط لإ�شدار امل�افقة املبدئية، ما يلي: 
م الطلب ك�مل الأهلية، حممود ال�شرية، ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، غري حمكوم  اأن يكون ُمقدِّ   -1
ّلة ب�ل�شرف اأو الأم�نة، اأو مت ف�شله من عمله ت�أديبيً�، م� مل  عليه يف جن�ية اأو يف جرمية ُمِ
يكن قد �شدر عف� عنه، اأو ُرّد اإليه اعتباره، ويجب اأن يت�ّفر هذا ال�شرط يف مالكي ال�شركة اإذا 
ك�نت من �شرك�ت الأ�شخ��ض ويف اأع�ش�ء جمل�ض اإدارة ال�شركة اإذا ك�نت من �شرك�ت الأموال، 

اإ�ش�فًة اإلى ح�شن �شمعة ال�شركة يف ال�شوق وخلو �شجله� الق�ش�ئي من اأي �شوابق ق�ش�ئية. 
قيمة  وتغطية  امل�لية،  املالءة  لإثب�ت  ال�ش�أن،  الهيئة يف هذا  ده�  حُتدِّ التي  ال�شم�ن�ت  تقدمي    -2
الأ�شرار التي قد تنجم عن اأي تق�شري اأو م�لفة لأحك�م هذا القرار والقرارات ال�ش�درة 

مبوجبه. 
تقدمي خطة اأكادميية للمدر�شة اخلا�شة املُزمع تاأ�شي�شها وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط املُعتمدة    -3

لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن، ُمعّززة ب�ملُ�شتندات والبي�ن�ت التي تطلبه�. 
توفري منه�ج تعليمي توافق عليه الهيئة، يتن��شب مع جميع فئ�ت الطلبة املُ�شتهدفني ب�خلطة    -4

الأك�دميية املُ�ش�ر اإليه� يف البند )3( من هذه امل�دة. 
اأي �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام.    -5

مدة �سالحية املوافقة املبدئية
املادة )٦(

تكون مدة �شالحية املوافقة املبدئية �شنة واحدة، ويجوز للهيئة متديده� ملدة ل جت�وز )6( �شتة 
اأ�شهر اأخرى، على اأن يتم تقدمي طلب متديد املوافقة املبدئية قبل )30( ثالثني يومً� على الأقل من 
التي ي�شدر  لل�شروط والإجراءات  وامل�افقة عليه وفقًا  التمديد  انتهائها، ويتم درا�شة طلب  تاريخ 

بتحديده� قرار من املدير الع�م.

مزاولة الن�شاط التعليمي
املادة )٧(

الت�شريح  على  احل�ش�ل  بعد  اإل  الإمارة،  يف  التعليمي  الن�شاط  مزاولة  �شخ�ض  اأي  على  ُيحظر 
التعليمي.

Issue 411 Pages.indd   30 2/26/17   2:09 PM



العدد )411( - ال�سنة )٥1( - ٢ جمادى الآخرة  143٨هـ - املوافق 1 مار�س ٢01٧م 31 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الت�سريح التعليمي
املادة )٨(

ُي�شرتط لإ�شدار الت�شريح التعليمي، ما يلي:
تقدمي املوافقة املبدئية.   -1

تقدمي اخلرائط واملُخّططات الالزمة للمقر الذي �شيتم مزاولة الن�شاط التعليمي فيه، على    -2
وال�شروط  ال�شاأن،  الهيئة يف هذا  لدى  املُعتمدة  وال�ش�ابط  ال�شروط  املقر  يت�فر يف هذا  اأن 
واملُتطلب�ت الفّنية والهند�شية وال�شحية والبيئية والتخطيطية املُعتمدة لدى اجله�ت احلكومية 

املعنّية.
غ لإدارة املدر�شة اخل��شة والإ�شراف عليه�، توافق عليه الهيئة. تعيني مدير ُمّول وُمتفرِّ   -3

ت�فري الك�ادر التعليمية املُ�ؤّهلة، وفقًا لل�ش�ابط وال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن.   -4
توفري جميع املتطلب�ت الأ�ش��شية وفقً� لل�شوابط واملع�يري املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.    -5
ه�  ملا  وفقًا  التعليمي،  الن�شاط  ملزاولة  الالزمة  والتجهيزات  والأدوات  ال��شائل  كافة  ت�فري    -6

ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
احل�شول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت احلكومية املعنّية.    -7

اأي �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام.    -8

مدة �سالحية الت�سريح التعليمي
املادة )٩(

تكون مدة �شالحية الت�شريح التعليمي �شنة واحدة، ق�بلة للتجديد ملَُدد مم�ثلة، على اأن يتم تقدمي 
طلب جتديد الت�شريح التعليمي للهيئة قبل )30( ثالثني يومً� على الأقل من ت�ريخ انته�ئه، ويتم 
بتحديدها قرار من  التي ي�شدر  والإجراءات  لل�شروط  وفقًا  وامل�افقة عليه  التجديد  درا�شة طلب 

املدير الع�م.

التنازل عن الت�سريح التعليمي
املادة )10(

ل يجوز التن�زل عن الت�شريح التعليمي اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك، ويتم 
اإ�شدار هذه امل�افقة وفقًا لل�ش�ابط وال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام، وُيعترب 

التن�زل عن الت�شريح التعليمي الذي يتم خالفً� لأحك�م هذه امل�دة ب�طاًل.
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اإجراءات اإ�سدار املوافقة املبدئية والت�سريح التعليمي
املادة )11(

التعليمي  والت�شريح  املبدئية  املوافقة  لإ�شدار  الالزمة  والنم�ذج  واملُ�شتندات  الإجراءات  د  حُتدَّ
مبوجب قرار ي�شدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير الع�م.

التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي
املادة )1٢(

ُيحظر على املدر�شة اخلا�شة الت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي ب�شكل دائم اأو م�ؤقت خالل  اأ-  
ال�شنة الدرا�شية، ويج�ز للهيئة املُ�افقة على طلب الت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي وفقًا 

لل�شروط وال�ش�ابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام. 
الن�شاط  مزاولة  عن  بالت�قف  الهيئة  م�افقة  على  ح�ش�لها  حال  يف  اخلا�شة  املدر�شة  على  ب-  

التعليمي وفقً� لأحك�م الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، اللتزام مب� يلي:
اإخط�ر اأولي�ء الأمور والك�در التعليمي مبوافقة الهيئة على هذا التوقف كت�بيً� قبل �شنة    -1

درا�شية على الأقل.
ال�شتمرار مبزاولة الن�شاط التعليمي اإلى نهاية ال�شنة الدرا�شية الالحقة لل�شنة الدرا�شية    -2

التي متت املوافقة فيه� من الهيئة على هذا التوقف.
اإ�شدار �شه�دات انتق�ل الطلبة وت�شوية م�شتحق�ت الك�در التعليمي.   -3

العمل على توفري مق�عد درا�شية للطلبة يف مدار�ض خ��شة اأخرى يف الإم�رة.   -4
اإنهاء الإجراءات املُتعلقة بطلب الت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي، مبا يف ذلك اإلغاء    -5

الت�شريح التعليمي والرخ�شة.
الإعالن يف مكان ظاهر داخلها بالت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي، خالل )7( �شبعة    -6

اأي�م من ت�ريخ �شدور املوافقة له� ب�لتوقف.
�شداد اأي ر�شوم اأو مب�لغ ُم�شتحّقة عليه� ل�ش�لح اأي جهة حكومية.   -7

اأي التزام�ت اأخرى ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.   -8

التزامات املدر�سة اخلا�سة
املادة )13(

على املدر�شة اخل��شة اللتزام مب� يلي:
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�شروط الت�شريح التعليمي ال�شادر لها.   -1
مبوجبه  ال�ش�درة  والقرارات  القرار  هذا  ذلك  يف  مب�  الإم�رة،  يف  ال�ش�رية  الت�شريع�ت    -2

والتعليمات التي ت�شدرها الهيئة ذات العالقة بالن�شاط التعليمي.
مه للطلبة، و�شرورة مواءمته مع القرارات والتعليم�ت  �شم�ن جودة التعليم والتعّلم الذي ُتقدِّ   -3

ال�ش�درة عن الهيئة.
ال�شروط والإجراءات املُعتمدة من قبل الهيئة لت�شجيل الطلبة.   -4

ق جودة التعليم. تطوير الك�در التعليمي ب�شكل م�شتمر، على نحو ُيحقِّ   -5
عدم مزاولة اأي ن�شاط يف مقرها غري الن�شاط التعليمي اأو الربامج اأو الأن�شطة املُ�شّرح لها    -6

به� من الهيئة. 
اإل بعد احل�شول على  اأو املدير،  ل  اأو تغيري املُ�شغِّ اإدخ�ل م�لك جديد،  اأو  عدم تغيري امل�لك    -7

موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.
تقدمي البي�ن�ت واملعلوم�ت والتق�رير والإح�ش�ئي�ت التي تطلبه� الهيئة اأو املخّولني من قبله�    -8

ب�شورة ك�ملة ودقيقة و�شحيحة.
عدم اإجراء اأي تعديل يف املنهاج التعليمي اأو على الن�شاط التعليمي قبل احل�ش�ل على م�افقة    -9

الهيئة املُ�شبقة على ذلك. 
عدم تغيري الر�شوم الدرا�شية اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.   -10

عدم اإجراء اأي خ�شوم�ت على الر�شم املدر�شي اإل بعد احل�شول على ُموافقة الهيئة املُ�شبقة    -11
على ذلك.

عدم اإجراء اأي تغيري على ا�شمه� اأو عنوانه� اأو غري ذلك من البي�ن�ت الواردة يف الت�شريح    -12
التعليمي قبل احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.

عدم اإن�ش�ء اأي مب�ٍن اأو اإ�ش�فة اأي مرافق اإليه�، اأو اإلغ�ء اأي مرفق ق�ئم اأو ا�شتئج�ر اأي مبنى    -13
جديد لغايات مزاولة الن�شاط التعليمي، قبل احل�ش�ل على م�افقة الهيئة واجلهات احلك�مية 

املعنّية املُ�شبقة على ذلك.
ل اأو املدير ب�لتدخل يف �شوؤونه�. عدم ال�شم�ح لأي طرف غري املُ�شغِّ   -14

تعيني ك�در تعليمي ُموؤّهل تتوفر فيه ال�شرتاط�ت املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.   -15
امل�ش�واة بني الطلبة املُ�شّجلني لديه�، وعدم التفرقة بينهم على اأ�ش��ض اجلن�شية اأو العرق اأو    -16

اجلن�ض اأو العقيدة اأو امل�شتوى الجتم�عي، اأو الحتي�ج�ت التعليمية لذوي الإع�قة. 
قب�ل ت�شجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقًا ل�شروط الت�شريح التعليمي وال�ش�ابط املُعتمدة    -17
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لدى الهيئة والت�شريع�ت ال�ش�رية يف هذا ال�ش�أن. 
انته�ج �شي��شة وا�شحة وُمعَلنة تخدم املنه�ج التعليمي وحقوق الط�لب، وحُت�فظ على النظ�م    -18

الع�م والآداب الع�مة وِقَيم وتق�ليد املُجتمع يف الدولة وت�شمن عدم الإ�ش�ءة لالأدي�ن.
تاأمني املُ�شتلزمات ال�شرورية ملمار�شة الن�شاط التعليمي من اأجهزة وُمِعّدات واأثاث وغري ذلك    -19
املُ�شتلزم�ت اخل��شة  فيه�، مب� يف ذلك  توفريه�  الهيئة �شرورة  ر  ُتقرِّ التي  املُ�شتلزم�ت  من 

ب�لطلبة من ذوي الإع�قة.
هو  مل�  وفقً�  مقره�،  داخل  ال�شالمة  وم�شتلزم�ت  والبيئية  ال�شحية  املتطلب�ت  جميع  ت�أمني    -20
لديه�،  املُقّدم  الطع�م  �شالمة  ذلك  يف  مب�  املعنّية،  احلكومية  واجله�ت  الهيئة  لدى  معتمد 

وتن��شب جن�ض عم�ل النظ�فة واملراحل ال�شفية مع جن�ض الطلبة. 
اإن�ش�ء ال�شجالت اخل��شة ب�شوؤون الطلبة املُ�شّجلني لديه�، والك�در التعليمي، وال�شوؤون امل�لية،    -21

ره� الهيئة يف هذا ال�ش�أن. والحتف�ظ به� للمدة التي ُتقرِّ
اإدخ�ل البي�ن�ت اخل��شة ب�لطلبة والك�در التعليمي يف نظ�م حفظ البي�ن�ت اخل��ض ب�لهيئة،    -22

وحتديثه� اأوًل ب�أول. 
عدم الت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي اإل بعد احل�ش�ل على م�افقة الهيئة املُ�شبقة على    -23

دة يف هذه امل�افقة. ذلك، واللتزام بال�شروط واملُتطلبات املُحدَّ
اإبرام عقد مع ويل الأمر ب�للغة العربية اأو الجنليزية بح�شب الأحوال، حُتّدد مبوجبه ك�فة    -24

احلقوق واللتزام�ت املُتب�دلة بني طرفيه، على اأن ُيعتمد هذا العقد من الهيئة. 
عدم الإعالن عن نف�شه� ب�أي و�شيلة اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.   -25

التقومي املدر�شي املُعتمد من الهيئة.   -26
اإعط�ء الطلبة من مواطني الدولة اأولوية الت�شجيل لديه�.   -27

قبول ال�شك�وى املُقّدمة من الطلبة واأولي�ء الأمور ودرا�شته� من قبل جلنة يتم ت�شكيله� لديه�    -28
لهذا الغر�ض، واتخ�ذ الإجراءات املُن��شبة ب�ش�أنه�.

تطبيق ميث�ق ال�شلوك الأخالقي واملهني املُعتمد من الهيئة.   -29
تطبيق لئحة الن�شباط ال�شل�كي للطلبة املُعتمدة من الهيئة.   -30

اتخ�ذ الإجراءات الالزمة نحو ت�شجيع وحتفيز املواطنني لالن�شم�م للك�در التعليمي اخل��ض    -31
به�، وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية وم� هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن. 

الط�لب  حت�شيل  ُتبنّي  ب�شه�دات  لديه�  املُطّبق  التعليمي  للمنه�ج  وفقً�  الأمور  اأولي�ء  تزويد    -32
ده� الهيئة يف هذا ال�ش�أن. اأك�دمييً� واأي بي�ن�ت اأخرى حُتدِّ
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مه� مع النظ�م الع�م والآداب الع�مة، وكذلك  األ تتع�ر�ض الربامج والأن�شطة املدر�شية التي ُتقدِّ   -33
برامج الإر�ش�د الطالبي والرع�ية ال�شحية والجتم�عية والنف�شية وغريه� من الربامج. 

توعية اأولي�ء الأمور بكل م� يتعلق بحقوق اأبن�ئهم الطلبة وواجب�تهم واملنه�ج التعليمي املعتمد    -34
واأي م�ش�ئل اأخرى ذات عالقة.

و�شع روؤية ور�ش�لة واأهداف وا�شحة للعمل به�.   -35
رع�ية حقوق الطلبة واحلف�ظ عليه�، واتخ�ذ جميع الإجراءات الالزمة ل�شم�ن حم�يته�.   -36

ا�شتخدام تكنولوجي� املعلوم�ت وتطبيق�ته� يف العملية التعليمية.   -37
البي�ن�ت اخل��شة  يت�شمن  اأن  دوري، على  ب�شكل  به� وحتديثه  اإلكرتوين خ��ض  موقع  اإن�ش�ء    -38
واأي  الطلبة  اإجن�زات  وبي�ن�ت  التطويرية  وخططه�  الدرا�شية  ور�شومه�  التعليمي  ب�ملنه�ج 

بيانات ذات عالقة بالن�شاط التعليمي.
التع�ون مع موظفي ومفت�شي الهيئة، ومتكينهم من القي�م مبه�مهم.   -39

عزف ال�شالم الوطني للدولة ورفع علمه� دون غريه من اأعالم الدول الأخرى.   -40
عدم و�شع �شور اأو لوح�ت ل�شخ�شي�ت اأو رموز لغري قي�دات الدولة.   -41

42-  اأي التزام�ت اأخرى ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.

ا�سم املدر�سة اخلا�سة
املادة )14(

املُنّظمة  والإجراءات  الأحك�م  ك�فة  فيه  ُتراعى  ُمالِئمً�،  ا�شمً�  اخل��شة  للمدر�شة  يكون  اأن  يجب 
بو�شوح  ال�شم  هذا  يعك�ض  واأن  الإم�رة،  يف  ال�ش�رية  للت�شريع�ت  وفقً�  التج�رية  الأ�شم�ء  حلم�ية 
الهيئة وفقً�  اعتم�د هذا ال�شم من  يتم  واأن  واأهدافه� ور�ش�لته�،  املدر�شة  وروؤية  التعليمي  املنه�ج 

لل�شروط وال�ش�ابط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن.

املُ�سّغل
املادة )1٥(

ُيعترب املُ�شّغل ال�شخ�ض الأعلى �شلطة يف املدر�شة اخل��شة الذي يتولى الإ�شراف على كل م�  اأ-  
يتعلق به�، من النواحي الإدارية وامل�لية والفنية والأك�دميية، وغريه� من الأمور.

يجب اأن تت�فر يف املُ�شّغل كافة ال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن، واأن ت�افق الهيئة  ب-  
على اختي�ره. 

Issue 411 Pages.indd   35 2/26/17   2:09 PM



العدد )411( - ال�سنة )٥1( - ٢ جمادى الآخرة  143٨هـ - املوافق 1 مار�س ٢01٧م 3٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الهيئة  وُت�شِدر  التغيري،  بطلب  للهيئة  التقّدم  املُ�شّغل  بتغيري  رغبته  عند  امل�لك  على  يجب  ج-  
قرارها بامل�افقة على هذا التغيري وفقًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن.

املدير
املادة )1٦(

ُيعترب املدير ال�شخ�ض امل�شوؤول عن اإدارة املدر�شة اخل��شة، وحُتّدد واجب�ته وم�شوؤولي�ته وفقً�  اأ-  
مل� تعتمده الهيئة يف هذا ال�ش�أن.

يجب اأن تت�فر يف املدير كافة ال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن، واأن ت�افق الهيئة  ب-  
على تعيينه.

يجب على املدر�شة اخل��شة عند رغبته� بتغيري املدير التقّدم للهيئة بطلب التغيري، وُت�شِدر  ج-  
الهيئة قرارها بامل�افقة على هذا التغيري وفقًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف 

هذا ال�ش�أن.  

الكادر التعليمي
املادة )1٧(

على املدر�شة اخل��شة فيم� يتعلق ب�لك�در التعليمي، اللتزام مب� يلي:
تعيني كادر تعليمي ُم�ؤّهل، وفقًا لل�شروط والإجراءات واملُتطلبات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا    -1

ال�ش�أن. 
عدم تعيني اأي ع�شو يف الك�در التعليمي قبل احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.   -2

تزويد الهيئة ِبُن�شخ من عقود تعيني ك�دره� التعليمي، يف ح�ل مت طلبه� من الهيئة.   -3
اإعداد اخلطط ال�شنوية لتطوير الك�در التعليمي.   -4

اأي التزام�ت اأخرى ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م.   -5

املنهاج التعليمي
املادة )1٨(

تعتمد الهيئة املنهاج التعليمي، وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط والأدلة املُعتمدة لديها يف هذا ال�شاأن. اأ-  
قي�مه�  خالل  الهيئة  من  له�  املُعتمد  التعليمي  ب�ملنه�ج  اخل��شة  املدر�شة  تلتزم  اأن  يجب  ب-  
املُ�شبقة على  الهيئة  بعد احل�ش�ل على م�افقة  اإل  تعديله  لها  التعليمي، ول يج�ز  بالن�شاط 
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ذلك. 
يجب على املدر�شة اخل��شة التي تعتمد منه�جً� غري منه�ج التعليم الع�م يف الدولة ت�شمني  ج-  
منه�جه� التعليمي م�دة الدرا�ش�ت الإ�شالمية كم�دة اإلزامية للطلبة املُ�شلمني، وم�دتي اللغة 
د الهيئة احلد الأدنى  العربية والدرا�ش�ت الجتم�عية كم�دتني اإلزاميتني جلميع الطلبة، وحُتدِّ

من املُتطلب�ت اخل��شة بتدري�ض هذه املواد.
يجوز للهيئة املوافقة على طلب املدر�شة اخل��شة بتطبيق اأكرث من منه�ج تعليمي، ويتم اإ�شدار  د-  

هذه امل�افقة وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن.
يجب اأن يعك�ض املنه�ج التعليمي اهتم�مً� وتقديرًا للهوية الوطنية الإم�راتية ومب�دئ ال�شريعة  هـ-  

الإ�شالمية.

ال�سنة الدرا�سية
املادة )1٩(

ق منه�ج التعليم الع�م يف الدولة، اللتزام ب�لتقومي املدر�شي  على املدر�شة اخل��شة التي ُتطبِّ اأ-  
ال�ش�در عن اجلهة املخت�شة يف هذا ال�ش�أن. 

منه�ج  غري  تعليميً�  منه�جً�  ق  ُتطبِّ التي  اخل��شة  للمدر�شة  املدر�شي  التقومي  الهيئة  تعتمد  ب-  
التعليم الع�م يف الدولة، على اأن يت�شمن هذا التقومي ت�ريخ بدء ونه�ية ال�شنة الدرا�شية وم� 

يتخلله� من اإج�زات درا�شية واإج�زات ر�شمية.
للهيئة  ويجوز  فقط،  واحدة  ولفرتة  �شب�حيً�  اخل��شة  املدار�ض  جميع  يف  الطلبة  دوام  يكون  ج-  
ا�شتثناء اأي مدر�شة خا�شة من هذا الأمر عند القت�شاء، وفقًا لل�شروط وال�ش�ابط والإجراءات 

املُعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن.

المتحانات
املادة )٢0(

تقومي  بالئحة  اللتزام  الدولة،  يف  الع�م  التعليم  منه�ج  ق  ُتطبِّ التي  اخل��شة  املدر�شة  على  اأ-  
المتح�ن�ت التي ُتطبَّق على املدار�ض احلكومية.

ق منه�جً� درا�شيً� غري منه�ج التعليم الع�م يف الدولة اللتزام  على املدر�شة اخل��شة التي ُتطبِّ ب-  
ب�إجراءات وُنُظم تقومي المتح�ن�ت التي تعتمده� الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
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الأن�سطة والربامج املدر�سية
املادة )٢1(

والإر�ش�د الطالبي  الأن�شطة والربامج املدر�شية  الهيئة  تعتمد من  اأن  على املدر�شة اخل��شة  اأ-  
والرع�ية ال�شحية والجتم�عية والنف�شية وغريه� من الربامج مب� فيه� الربامج الال�شفية، 

التي ترغب بتنفيذه� خالل ال�شنة الدرا�شية. 
ُيحظر على املدر�شة اخل��شة تنفيذ اأي برن�مج من غري الربامج املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ(  ب-  

من هذه امل�دة اأو التعديل فيه�، دون احل�شول على موافقة الهيئة املُ�شبقة على ذلك.

ت�سديق ال�سهادات الدرا�سية
املادة )٢٢(

ق منه�ج التعليم الع�م  يتم ت�شديق ال�شه�دات الدرا�شية ال�ش�درة عن املدر�شة اخل��شة التي ُتطبِّ
ق منه�جً� درا�شيً� اآخر غريه، وفقً� لالإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا  يف الدولة، اأو التي ُتطبِّ

ال�ش�أن.

�سوؤون الطلبة
املادة )٢3(

يجب اأن يكون للمدر�شة اخل��شة �شي��شة وا�شحة وُمعَلنة وُمطّبقة ل�شوؤون الطلبة واأن تعتمده� من 
الهيئة، على اأن ُيراعى يف هذه ال�شي��شة م� يلي:

امل�ش�واة بني الطلبة وعدم التفرقة اأو التمييز بينهم ب�شبب العرق اأو اجلن�ض اأو اجلن�شية اأو    -1
العقيدة اأو امل�شتوى الجتم�عي.

التعامل مع �ش�ؤون الطلبة مبهنية عالية وبدون تيُّز.   -2
املدار�ض  بني  الطلبة  وانتقال  وقب�ل  بقيد  يتعلق  فيما  الهيئة  واإجراءات  ب�شروط  اللتزام    -3

اخل��شة، وكذلك اإجراءات ومع�يري املُت�بعة وتقدمي اخلدم�ت.
لة والربامج الداعمة لالحتي�ج�ت التعليمية اخل��شة لقبول الطلبة املع�قني  توفري البيئة املُوؤهِّ   -4

دها الهيئة واجلهات احلك�مية املعنّية يف هذا ال�شاأن. وفق ال�ش�ابط وال�شروط التي ُتدِّ

�سالمة وحماية الطلبة
املادة )٢4(

وحم�ية  �شالمة  �ش�أن  وُمطّبقة يف  وُمعَلنة  وا�شحة  �شي��شة  اخل��شة  للمدر�شة  يكون  اأن  يجب  اأ-  
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طلبته�، واأن تكون هذه ال�شي��شة ُمعتمدة من الهيئة.
اليوم  خالل  لديه�  املُقّيدين  الطلبة  وحم�ية  �شالمة  عن  م�شوؤولة  اخل��شة  املدر�شة  تكون  ب-  
الدرا�شي داخلها، ويف مرافقها وحافالتها، وكذلك خالل اأي ن�شاط طالبي يتم من خاللها 

خ�رج املدر�شة اخل��شة. 

النقل املدر�سي
املادة )٢٥(

احلك�مية  اجلهة  من  املُعتمدة  وامل�ا�شفات  واملُتطلبات  بال�شروط  اخلا�شة  املدر�شة  تلتزم  اأ-  
املعنّية ب�ش�أن احل�فالت املدر�شية و�ش�ئقيه�، وغري ذلك من الأحك�م ذات العالقة.

مه� لطلبته�، و�شالمة  تتحمل املدر�شة اخل��شة امل�شوؤولية ك�ملة عن خدمة املوا�شالت التي ُتقدِّ ب-  
الذين ي�شتخدمونه� منهم.

دون  وذلك  لطلبته�  املوا�شالت  لتوفري خدمة  جهة  اأي  مع  التع�قد  اخل��شة  للمدر�شة  يجوز  ج-  
الإخالل مب�شوؤوليته� جت�ه �شالمة الطلبة واإي�ش�لهم من واإلى املدر�شة اخل��شة.

الئحة االن�شباط ال�شلوكي
املادة )٢٦(

تق�م الهيئة باعتماد لئحة م�حدة لالن�شباط ال�شل�كي للطلبة يف املدار�ض اخلا�شة. اأ-  
ذلك  �شبيل  يف  ولها  املُعتمدة،  ال�شل�كي  الن�شباط  لئحة  بتطبيق  اخلا�شة  املدار�ض  تتقّيد  ب-  
و�شع �ش�ابط واإجراءات داخلية خا�شة بها ب�شاأن الن�شباط ال�شل�كي دون الإخالل بالئحة 

الن�شباط ال�شل�كي املُ�ّحد املُعتمدة من الهيئة.

�سوؤون الكادر التعليمي
املادة )٢٧(

ولل�شروط  الإمارة،  يف  ال�شارية  للت�شريعات  التعليمي  بالكادر  اخلا�شة  العمل  عق�د  كافة  تخ�شع 
الالزمة  واخلربات  الت  املُوؤهِّ اخل�شو�ض  وجه  وعلى  الهيئة،  لدى  املُعتمدة  واملُتطلب�ت  وال�شوابط 

لتعيني الك�در التعليمي.
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اجلودة والتقييم
املادة )٢٨(

تقوم الهيئة بو�شع مع�يري �شم�ن اجلودة لدى املدار�ض اخل��شة، واآلية لتقييم اأدائه� و�شم�ن  اأ-  
اجلودة لديه�.

للت�أكد من  الأوق�ت،  الهيئة يف جميع  من  عليه�  والتفتي�ض  للرق�بة  اخل��شة  املدر�شة  تخ�شع  ب-  
التزامه� مبع�يري �شم�ن اجلودة ومب� هو من�شو�ض عليه يف هذا القرار والقرارات ال�ش�درة 
مبوجبه، وللتحقق من كف�ءة وجودة اأدائه� وتقييمه� �شواًء من حيث املبنى املدر�شي ومرافقه، 
اأو الك�در التعليمي، اأو مرج�ت العملية الرتبوية والتعليمية، اأو متطلب�ت ال�شحة وال�شالمة، 

وغري ذلك من امل�شائل ذات العالقة بالن�شاط التعليمي. 
يكون للهيئة يف �شبيل القي�م ب�مله�م املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ت�شكيل اللج�ن  ج-  

�شة وال�شتع�نة ب�خلربات، �شواًء من بني ُموّظفي الهيئة اأو من خ�رجه�.  املُتخ�شِّ
ُت�شِدر الهيئة تقريرًا دوريً� عن نت�ئج تقييم املدار�ض اخل��شة، وله� اأن تن�شر نت�ئجه ب�لطريقة  د-  

والكيفية التي تراه� من��شبة.

الر�سوم
املادة )٢٩(

مه� مبوجب  ت�شتويف الهيئة نظري اإ�شدار املوافق�ت والت�شريح التعليمي و�ش�ئر اخلدم�ت التي ُتقدِّ
هذا القرار، الر�شوم املُبّينة يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار. 

العقوبات والتدابري الإدارية
املادة )30(

اأّيً� من  اأ�شد ين�ض عليه� اأي قرار اآخر، ُيع�قب ُكل من يرتكب  مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة  اأ-  
املُخ�لف�ت املن�شو�ض عليه� يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار ب�لغرامة املُبّينة اإزاء ُكلٍّ 

منه�.
على الرغم مم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجب اأن ي�شبق فر�ض الغرامة على مرتكبي  ب-  
املُخ�لف�ت التي ي�شدر بتحديده� قرار من املدير الع�م، توجيه اإنذار خطي يت�شمن ت�شويب 
فر�ض  يتم  ف�إنه  ذلك  وبخالف  الهيئة،  ده�  حُتدِّ التي  املُهلة  خالل  اأ�شب�به�  واإزالة  املُخ�لفة 

الغرامة على مرتكب املخ�لفة. 
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اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يف ح�ل ُمع�ودة ارتك�ب  ُت�ش�عف قيمة الغرامة املُ�ش�ر  ج-  
املخ�لفة ذاته� خالل �شنة واحدة من ت�ريخ ارتك�ب املُخ�لفة ال�ش�بقة له�، على اأن ل تزيد قيمة 

الغرامة يف ح�ل ُم�ش�عفته� على )500.000( خم�شمئة األف درهم.
الإخالل  ودون  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  مبوجب  املُقّررة  الغرامة  عقوبة  اإلى  ب�لإ�ش�فة  د-  
بحق  الت�لية  التدابري  من  اأي  اتخ�ذ  ُيفّو�شه  من  اأو  الع�م  للمدير  يكون  الطلبة،  مب�شلحة 

املدر�شة اخل��شة املُخ�ِلفة:
تعليق مع�مالته� ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -1

اإيق�ف ت�شجيل الطلبة لل�شنة الدرا�شية اجلديدة.   -2
تعليق حقه� يف التو�شع اأو اإ�ش�فة مراحل درا�شية جديدة اأو تعديل ر�شومه� الدرا�شية.    -3

اإلغ�ء الت�شريح التعليمي، واإخط�ر �شلطة الرتخي�ض بذلك لإلغ�ء الرخ�شة.    -4

ال�سبطية الق�سائية
املادة )31(

تكون ملوظفي وُمفّت�شي الهيئة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير الع�م، �شفة م�أموري ال�شبط 
القرار والقرارات ال�ش�درة مبوجبه،  التي تقع ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا  الأفع�ل  اإثب�ت  الق�ش�ئي يف 
�شجالته�  على  والطالع  املختلفة،  ومرافقه�  اخل��شة  املدر�شة  دخول  ذلك  �شبيل  يف  لهم  ويكون 

وقيوده� وحترير حم��شر ال�شبط الالزمة، وال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.

التظلم
املادة )3٢(

لكل ذي م�شلحة، التظلم خّطيً� اإلى املدير الع�م من القرارات والإجراءات والتدابري املُّتخذة بحقه 
التدبري  اأو  الإجراء  اأو  ب�لقرار  اإخط�ره  ت�ريخ  من  يومً�  ثالثني   )30( خالل  القرار،  هذا  مبوجب 
املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )60( �شتني يومً� من ت�ريخ تقدميه من قبل جلنة 

ُي�شّكله� املدير الع�م لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در ب�ش�أن التظلم نه�ئيً�.

ال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة )33(

اأحك�م هذا القرار، وعلى اجله�ت  يكون للهيئة ال�شتع�نة ب�جله�ت احلكومية ملع�ونته� يف تطبيق 
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احلكومية املعنّية تقدمي العون واملُ�ش�عدة للهيئة متى ُطِلب منه� ذلك. 

الهبات والتربعات
املادة )34(

ُيحظر على املدر�شة اخل��شة جمع اأو قبول التربع�ت اأو املعون�ت اأو الهب�ت من اأي �شخ�ض، �شواًء 
من داخل الدولة اأو خ�رجه�، اإل بعد احل�شول على املوافقة اخلّطية املُ�شبقة على ذلك من الهيئة 

واجله�ت احلكومية املعنّية يف هذا ال�ش�أن.

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )3٥(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرام�ت التي يتم ا�شتيف�وؤه� مبوجب اأحك�م هذا القرار، حل�ش�ب اخلزانة 
الع�مة حلكومة دبي.

توفيق الأو�ساع
املادة )3٦(

على كافة املن�شاآت التي تزاول الن�شاط التعليمي يف الإمارة وقت العمل باأحكام هذا القرار، ت�فيق 
اأو�ش�عه� مب� يتفق واأحك�مه خالل مهلة ل تزيد على �شنة واحدة من ت�ريخ العمل به، ويجوز للمدير 

الع�م متديد هذه املهلة ملدة مم�ثلة عند القت�ش�ء. 

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )3٧(

ُي�شدر املدير الع�م القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، ول تكون هذه القرارات �ش�رية اإل 
بعد ن�شره� يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )3٨(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.
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الن�سر وال�سريان
املادة )3٩(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 ين�ير 2017م 
املوافـــــــــــــق 2 جم�دى الأولى 1438هـ
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الر�سم

)بالدرهم(
البيان م

50.000

20.000

35.000

14.000

5000

5000

100

100

100

500

100

100

500

100

10.000

20.000

500

اإ�شدار الت�شريح التعليمي ملدر�شة خ��شة جديدة )تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

اإ�شدار الت�شريح التعليمي ملدر�شة خ��شة جديدة )ل تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

طلب جتديد اإ�شدار الت�شريح التعليمي ملدر�شة خ��شة )تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

طلب جتديد اإ�شدار الت�شريح التعليمي ملدر�شة خ��شة )ل تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

طلب اإجراء اأي تعديل على الت�شريح التعليمي.

طلب الت�قف عن مزاولة الن�شاط التعليمي.

طلب اإ�شدار �شه�دة التح�ق ب�ملدر�شة اخل��شة.

طلب اإ�شدار ر�ش�لة تخلي�ض �شحنة كتب.

طلب انتق�ل ط�لب من مدر�شة خ��شة اإلى اأخرى خالل الفرتة امل�شموح به�. 

طلب انتق�ل ط�لب من مدر�شة خ��شة اإلى اأخرى بعد الفرتة امل�شموح به�.

طلب تغيري بي�ن�ت ط�لب لدى الهيئة. 

اأو  ب�لط�لب  يتعلق  �ش�أن  ب�أي  الأمر  يهمه  ملن  اأو  مم�نعة  عدم  �شه�دة  اإ�شدار  طلب 

الك�در التعليمي ب�ملدر�شة اخل��شة.

ب�ملدر�شة  يتعلق  �ش�أن  ب�أي  الأمر  يهمه  ملن  اأو  مم�نعة  عدم  �شه�دة  اإ�شدار  طلب 

اخل��شة.

طلب الإعالن عن املدر�شة اخل��شة.

طلب تغيري املنه�ج التعليمي )ملدر�شة خ��شة ل تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

طلب تغيري املنه�ج التعليمي )ملدر�شة خ��شة تعمل على اأ�ش�ض جت�رية(.

طلب تعديل الر�شوم املدر�شية.

جدول رقم )1(
بتحديد الر�سوم املتعلقة باملدار�س اخلا�سة

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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500

5000

100

100

طلب اعتم�د الأن�شطة والربامج املدر�شية ال�شنوية.

طلب املوافقة على التن�زل عن الت�شريح التعليمي.

طلب ت�شديق ال�شه�دة الدرا�شية اأو تق�رير الدرج�ت اخل��شة ب�لطالب.

طلب مع�دلة ال�شه�دة الدرا�شية.
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الغرامة )بالدرهم( و�سف املخالفة م

100.000

100.000

50.000 درهم عن 

كل ط�لب

150.000

20.000

50.000

20.000

20.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

عدم اللتزام ب�شروط الت�شريح التعليمي.

ت�شجيل  ب�شاأن  الهيئة  لدى  املُعتمدة  والإجراءات  بال�شروط  التقّيد  عدم 

الطلبة.

قبول الط�لب ب�ملدر�شة اخل��شة دون احل�شول على موافقة الهيئة.

تغيري الر�شوم الدرا�شية دون احل�شول على اعتم�د الهيئة. 

عدم اللتزام بر�شوم اإع�دة الت�شجيل للطلبة املُ�شّجلني يف املدر�شة اخل��شة.

اإجراء اخل�شوم�ت على الر�شم املدر�شي دون احل�شول على موافقة الهيئة.

عدم اللتزام بر�شوم الت�شجيل والقبول للطلبة امل�شتجدين.

عدم منح الطلبة من مواطني الدولة الأولوية يف الت�شجيل.

املطلوب  الق�نوين  للعمر  ب�ملخ�لفة  درا�شية  مرحلة  اأي  الط�لب يف  ت�شجيل 

دون احل�شول على موافقة الهيئة.

دون  ال�شماح  فرتة  خارج  الالزمة  لل�شروط  م�شت�ٍف  غري  طالب  ت�شجيل 

احل�شول على موافقة الهيئة.

اأخرى دون احل�شول على موافقة  اإليه� من مدر�شة  الط�لب  انتق�ل  قبول 

الهيئة.

موافقة  على  دون احل�شول  اأكرث  اأو  واحدة  درا�شية  ملرحلة  الط�لب  ترفيع 

الهيئة.

موافقة  دون احل�شول على  اأكرث  اأو  واحدة  درا�شية  الط�لب ملرحلة  تنزيل 

الهيئة.

جدول رقم )٢(
بتحديد املخالفات والغرامات املتعلقة باملدار�س اخلا�سة
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100 درهم يف اليوم 

عن كل ط�لب

50.000

50.000

50.000

50.000

100 درهم يف اليوم 
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50.000
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50.000

50.000

50.000
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ت�أخري ترفيع الط�لب اإلى الع�م الدرا�شي اجلديد بعد الفرتة املُحّددة.

مزاولة ن�شاط اآخر يف مقر املدر�شة اخلا�شة غري الن�شاط التعليمي اأو من 

غري الربامج اأو الأن�شطة املُ�شّرح له� به� من قبل الهيئة.

تغيري امل�لك اأو امل�شغل اأو املدير دون احل�شول على موافقة الهيئة.

ده� الهيئة يف ح�ل  عدم تعيني مدير للمدر�شة اخل��شة خالل املُّدة التي حُتدِّ

انته�ء خدمة املدير ال�ش�بق لأي �شبب ك�ن.

التي  والإح�ش�ئي�ت  والتق�رير  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  بتقدمي  اللتزام  عدم 

تطلبه� الهيئة اأو املُخّولني من قبله�، اأو عدم دقته� و�شحته�.

ت�أخري تقدمي طلب اللتح�ق بعد الفرتة املحددة للتقدمي من الهيئة.

عدم اللتزام ب��شرتاط�ت الهيئة املُتعلقة بعدد الطلبة يف ال�شف الواحد.

مدر�شة  اإلى  منه�  املنقولني  ب�لطلبة  املُتعلقة  البي�ن�ت  اإدخ�ل  يف  الت�أخر 

اأخرى يف الإم�رة بدون عذر تقبله الهيئة. 

اأن�شطته�  اأو التعديل يف  تعديل املنه�ج التعليمي املُعتمد للمدر�شة اخل��شة 

دون احل�شول على موافقة الهيئة.

تغيري ا�شم املدر�شة اخل��شة اأو عنوانه� اأو غري ذلك من البي�ن�ت الواردة يف 

الت�شريح التعليمي دون احل�شول على موافقة الهيئة.

اإن�ش�ء مب�ٍن اأو اإ�ش�فة مرافق جديدة للمدر�شة اخل��شة اأو اإلغ�ء اأي مرفق 

ق�ئم اأو ا�شتئج�ر اأي مبنى جديد دون احل�شول على موافقة الهيئة.

ل ب�لتدخل يف �شوؤون املدر�شة  ال�شم�ح لأي �شخ�ض من غري املدير اأو املُ�شغِّ

اخل��شة.

تعيني ك�در تعليمي ب�ملُخ�لفة لال�شرتاط�ت املعتمدة لدى الهيئة.
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عدم تدري�ض الطلبة املواد الإلزامية الثالث، وهي الرتبية الإ�شالمية للطلبة 

عدم  اأو  الطلبة،  جلميع  الجتم�عية  والدرا�ش�ت  العربية  واللغة  املُ�شلمني، 

�ض وُموؤّهل لتدري�ض هذه املواد. توفري ك�در تعليمي ُمتخ�شِّ

ال�شالمية  الرتبية  ت�شمل  والتي  الإلزامية  للمواد  العرب  الطلبة  تدري�ض 

واللغة العربية والدرا�ش�ت الجتم�عية ب��شتخدام املنه�ج التعليمي اخل��ض 

لغري الن�طقني ب�للغة العربية دون احل�شول على موافقة الهيئة.

والتي  الإلزامية،  املواد  لتدري�ض  املقررة  ال�ش�ع�ت  مبجموع  اللتزام  عدم 

ت�شمل الرتبية ال�شالمية واللغة العربية والدرا�ش�ت الجتم�عية.

عدم امل�ش�واة اأو التفرقة بني الطلبة لديه� لأي �شبب ك�ن.

رف�ض ت�شجيل الطلبة من ذوي الإع�قة دون مربر تقبله الهيئة. 

ارتك�ب اأي فعل من �ش�أنه الإخالل ب�لنظ�م الع�م والآداب الع�مة. 

الإ�ش�ءة لالأدي�ن، مب� فيه�:

1- ا�شتخدام الكتب الدرا�شية التي تتع�ر�ض مع مب�دئ الإ�شالم اأو ن�شر اأي 

دين اآخر.

2- التعر�ض ب�لإ�ش�ءة للذات الإلهية.

اأو  اأ�شح�به  اأو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  للنبي  ب�لإ�ش�ءة  التعر�ض   -3

زوج�ته اأو اأي من الأنبي�ء واملر�شلني.

اأجهزة  من  التعليمي  الن�شاط  ملمار�شة  ال�شرورية  امل�شتلزمات  ت�فري  عدم 

�شرورة  الهيئة  تقرر  التي  امل�شتلزم�ت  من  ذلك  وغري  واأث�ث  ومعدات 

ب�لطلبة  اخل��شة  امل�شتلزم�ت  ذلك  يف  مب�  اخل��شة،  املدر�شة  يف  توفريه� 

ذوي الإع�قة.

مقر  يف  ال�شالمة  وم�شتلزم�ت  والبيئية  ال�شحية  املتطلب�ت  توفري  عدم 

احلكومية  واجله�ت  الهيئة  لدى  معتمد  هو  مل�  وفقً�  اخل��شة،  املدر�شة 
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20.000

10.000

املعنّية، مب� يف ذلك �شالمة الطع�م، وتن��شب جن�ض عم�ل النظ�فة مع جن�ض 

الطلبة يف املدر�شة اخل��شة.

عدم توفري مر�شد للح�فلة املدر�شية.

عدم الحتف�ظ ب�شجالت الطلبة والك�در التعليمي وال�شجالت امل�لية للمدة 

التي حتدده� الهيئة.

حفظ  نظ�م  يف  التعليمي  والك�در  ب�لطلبة  اخل��شة  البي�ن�ت  اإدخ�ل  عدم 

البي�ن�ت اخل��ض ب�لهيئة وحتديثه� اأوًل ب�أول.

عدم احلف�ظ على حقوق الط�لب الأ�ش��شية وحم�يته�.

التعليمي دون احل�ش�ل على  ت�ّقف املدر�شة اخلا�شة عن مزاولة الن�شاط 

موافقة الهيئة.

القرار يف ح�ل  املن�شو�ض عليه� يف هذا  اللتزام�ت  ب�أي من  التقّيد  عدم 

الن�شاط  مزاولة  بالت�ّقف  الهيئة  م�افقة  على  اخلا�شة  املدر�شة  ح�ش�ل 

التعليمي.

اأو  العربية  ب�للغة  الأمر  ويل  مع  الهيئة  من  املعتمد  العقد  اإبرام  عدم 

الإجنليزية، الذي يت�شمن ك�فة احلقوق واللتزام�ت املتب�دلة بني طرفيه.

اأو  الهيئة  نف�شه� دون احل�شول على موافقة  املدر�شة اخل��شة عن  اإعالن 

ب�ملخ�لفة للمحتوى الإعالين الذي متت املوافقة عليه.

عدم التقّيد ب�لتقومي املدر�شي املُعتمد من قبل الهيئة.

اتخ�ذ  عدم  اأو  اأمورهم  واأولي�ء  الطلبة  من  املقدمة  ال�شك�وى  قبول  عدم 

الإجراءات الالزمة ب�ش�أنه�.

ولئحة  التعليمي  للك�در  واملهني  الأخالقي  ال�شلوك  ميث�ق  تطبيق  عدم 

الن�شباط ال�شل�كي للطلبة الذين يتم اعتمادهما من الهيئة.

الط�لب  حت�شيل  تبنّي  بي�ن�ت  اأي  اأو  ب�شه�دات  الأمور  اأولي�ء  تزويد  عدم 
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ده الهيئة. اأك�دمييً� وفقً� مل� حُتدِّ

المتن�ع عن منح ال�شه�دة الدرا�شية اأو تق�رير الدرج�ت للطلبة بدون وجه 

حق.

عدم التقيد مبع�يري النج�ح اخل��شة ب�ملدر�شة اخل��شة عند اإعالن نت�ئج 

الطلبة.

التالعب ب�لدرج�ت وك�شوف النت�ئج اخل��شة ب�لطلبة.

اإ�شدار ال�شه�دات والنت�ئج لطلبة غري معتمدين من الهيئة.

يف  الواردة  البي�ن�ت  مع  اخل��شة  املدر�شة  يف  الطلبة  واقع  مط�بقة  عدم 

ال�شجالت الر�شمية املوجودة لدى الهيئة. 

اإ�شدار �شه�دات اأو وث�ئق م�لفة لل�شجالت املعتمدة لدى الهيئة.

الت�أخر يف ت�شليم الطلبة الدرج�ت النه�ئية اأو الدور الث�ين اأو المتح�ن�ت 

اخل�رجية )البورد( بدون عذر تقبله الهيئة.

اإق�مة اأن�شطة اأو برامج ُت�شيء اإلى مب�دئ الإ�شالم اأو ع�دات وتق�ليد املجتمع 

اأو �شي�دة واأمن الدولة.

خ��شة  بي�ن�ت  يت�شمن  اخل��شة  للمدر�شة  اإلكرتوين  موقع  اإن�ش�ء  عدم 

ب�ملنه�ج التعليمي والر�شوم الدرا�شية واخلطط التطويرية وبي�ن�ت اإجن�زات 

الطلبة واأي بيانات ذات عالقة بالن�شاط التعليمي.

عدم التع�ون مع موظفي ومفت�شي الهيئة اأو متكينهم من القي�م مبه�مهم.

مب�  اأجهزته  اأو  ومرافقه  املدر�شي  للمبنى  ال�شي�نة  ب�أعم�ل  القي�م  عدم 

ل خطرًا على �شالمة الطلبة. ُي�شكِّ

اأو  اجل�شدية  الن�حية  من  ب�لطلبة  الإ�شرار  �ش�أنه  من  فعل  ب�أي  القي�م 

الجتم�عية اأو الدينية اأو امل�لية.

علم  رفع  عدم  اأو  اآدابه،  اأو  للدولة  الوطني  ال�شالم  بعزف  اللتزام  عدم 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Issue 411 Pages.indd   50 2/26/17   2:09 PM



العدد )411( - ال�سنة )٥1( - ٢ جمادى الآخرة  143٨هـ - املوافق 1 مار�س ٢01٧م ٥1 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

50.000

50.000

5000

الدولة، اأو رفع علم دولة اأخرى.

و�شع �شور اأو لوح�ت ل�شخ�شي�ت اأو رموز لغري قي�دات الدولة.

عدم مزاولة الن�شاط التعليمي خالل )90( ت�شعني يومً� من ت�ريخ اإ�شدار 

ده� الهيئة بدون عذر مقبول. الت�شريح التعليمي اأو خالل الفرتة التي حُتدِّ

عدم اللتزام ب�لتعليم�ت ال�ش�درة عن الهيئة. 
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