قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم عمل املدار�س اخلا�صة يف �إمارة دبي
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2007ب�إن�شاء جهاز الرقابة املدر�سية بهيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم النقل املدر�سي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
ن�شئة واملُ ّ
			
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
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 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
املدير العام
اجلهة احلكومية  :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،واملجال�س وال�سلطات ،و�أي
جهة حكومية �أخرى.
املدر�سة اخلا�صة  :املُن�ش�أة التعليمية غري احلكومية ،التي ُتزاول الن�شاط التعليمي يف الإمارة
مبوجب الت�صريح التعليمي ،وت�شمل املدار�س غري الربحية واملدار�س العائدة
للبعثات الدبلوما�سية.
 :الوثيقة ال�صادرة عن �سلطة الرتخي�ص للمدر�سة اخلا�صة.
الرخ�صة
�سلطة الرتخي�ص	  :اجلهة املخت�صة قانون ًا ب�إ�صدار الرخ�صة للمدر�سة اخلا�صة يف الإمارة ،ويف
املناطق احلرة ومناطق التطوير اخلا�صة ،وذلك بح�سب ما �إذا كانت تهدف
�إلى حتقيق الربح من عدمه.
املنهاج التعليمي  :النظام التعليمي املُعتمد من اجلهة املخت�صة داخل الدولة �أو خارجها ،الذي
توافق عليه الهيئة للمدر�سة اخلا�صة ،والذي يتك ّون من مواد درا�سية و�أن�شطة
�ص ّفية وغري �ص ّفية ُتقدِّ مها املدر�سة اخلا�صة لطلبتها �ضمن جمموعات �أو
ب�شكل فردي.
�صدرها الهيئة للمالك ،التي ُي�ص ّرح مبوجبها للمدر�سة اخلا�صة
الت�صريح التعليمي  :الوثيقة التي ُت ِ
مبزاولة الن�شاط التعليمي.
الن�شاط التعليمي  :اخلدمات التعليمية والرتبوية التي ُتقدِّ مها املدر�سة اخلا�صة لطلبتها من
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي �إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي ،وفق املنهاج
التعليمي.
�صدرها الهيئة ملن ا�ستكمل املُتط ّلبات الأ ّولية للح�صول على
املوافقة املبدئية  :املوافقة التي ُت ِ
الت�صريح التعليمي ،متهيد ًا لل ُم�ضي يف �إجراءات �إ�صدار الرخ�صة و�أي رخ�ص
�أو ت�صاريح �أو موافقات من اجلهات احلكومية املعن ّية تكون الزمة للح�صول
على الت�صريح التعليمي ،والبدء يف �أعمال �إن�شاء املبنى املدر�سي وجتهيزه،
وغري ذلك من امل�سائل الأخرى.
الكادر التعليمي � :أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية والف ّنية يف املدر�سة اخلا�صة.
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 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يلتحق بالدرا�سة لدى املدر�سة اخلا�صة ،وي�شمل
الطالب
الذكر والأنثى.
الر�سم املدر�سي  :البدل املايل الذي تتقا�ضاه املدر�سة اخلا�صة ،نظري ما ُتقدِّ مه للطالب من
خدمات تربوية وتعليمية وغريها خالل ال�سنة الدرا�سية ،والتي يتم حتديدها
يف العقد الذي ُت ِربمه املدر�سة اخلا�صة مع ويل الأمر واملُعتمد من الهيئة.
ال�سنة الدرا�سية  :الفرتة املُعتمدة من الهيئة �أو اجلهة املخت�صة يف الدولة لبدء ونهاية الن�شاط
التعليمي خالل ال�سنة ،وفق املنهاج التعليمي.
ال�شهادة الدرا�سية  :الوثيقة ال�صادرة عن املدر�سة اخلا�صة للطالب ،التي يتحدد فيها م�ستواه
وحت�صيله التعليمي على مدار ال�سنة الدرا�سية ،بالأرقام �أو الرموز ،و ُتبينّ فيما
�إذا كان قد اجتازها بنجاح من عدمه.
 :من له حق الوالية �أو الو�صاية ال�شرعية على الطالب.
ويل الأمر
 :ال�شخ�ص الذي ميلك املدر�سة اخلا�صة �أو ميلك حق الت�صرف فيها.
املالك
 :ال�شخ�ص الذي يختاره املالك للإ�شراف على املدر�سة اخلا�صة وت�شغيلها،
املُ�ش ّغل
الذي تتو ّفر فيه ال�شروط وال�ضوابط التي حُتدِّ دها الهيئة.
 :ال�شخ�ص الطبيعي امل�س�ؤول عن �إدارة املدر�سة اخلا�صة ،واملُعتمد من الهيئة.
املدير
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
ال�شخ�ص	
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على كل من يزاول الن�شاط التعليمي يف الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق
التطوير اخلا�صة ،واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تنظيم العملية التعليمية والرتبوية يف املدار�س اخلا�صة.
 -2رفع جودة التعليم ،وحت�سني البيئة التعليمية يف املدار�س اخلا�صة.
 -3توفري نظام تعليمي ذي م�ستوى عايل يف املدار�س اخلا�صة ،ي�ؤدي �إلى ا�ستغالل الطلبة
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لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم ُم� ّؤهلني للتناف�س على امل�ستوى العاملي دون امل�سا�س
بهويتهم الوطنية.
 -4ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع التعليم املدر�سي اخلا�ص.
 -5تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال التعليم املدر�سي اخلا�ص.
 -6ربط خمرجات النظام التعليمي يف املدار�س اخلا�صة با�سرتاتيجيات الإمارة املعتمدة.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()4
يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار املهام وال�صالحيات التالية:
�	-1إ�صدار املوافقة املبدئية والت�صريح التعليمي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة لديها يف هذا
ال�ش�أن.
 -2املوافقة على اختيار املُ�ش ّغل ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن
والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 -3املوافقة على تعيني �أو تغيري املدير و�أع�ضاء الكادر التعليمي يف املدر�سة اخلا�صة ،وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -4املوافقة على طلب تعديل بيانات الت�صريح التعليمي ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة
لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -5حتديد مدى مواءمة املوقع املُقرتح للمدر�سة اخلا�صة مع اخلطة الأكادميية املُق ّدمة من املالك
واملتطلبات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
	-6حتديد ال�شروط وال�سيا�سات والإجراءات الالزمة العتماد املنهاج التعليمي ،على نحو ُتراعى
فيه املعايري الوطنية والعاملية.
 -7اعتماد الر�سوم الدرا�سية وتعديلها ،وفق ًا لل�ضوابط املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -8اعتماد التقومي املدر�سي للمدار�س اخلا�صة مبا يتوافق مع ُمتط ّلبات ومعايري املناهج التعليمية
املختلفة.
 -9معادلة ال�شهادات الدرا�سية وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ،وت�صديق هذه ال�شهادات وتقارير
الدرجات اخلا�صة بالطلبة وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -10حتديد املتطلبات واملوا�صفات والت�صاميم ملبنى املدر�سة اخلا�صة ومرافقها ،والتجهيزات
التي يجب توفريها فيه و�إ�صدار املوافقات الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية.
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 -11منح املوافقة على ت�سجيل الطلبة وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا
ال�ش�أن.
 -12تل ّقي ال�شكاوى بحق املدار�س اخلا�صة والتحقيق فيها ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها ،مبا
يف ذلك فر�ض اجلزاءات والتدابري املنا�سبة.
 -13اتخاذ الإجراءات الالزمة لدعم الطلبة يف املدار�س اخلا�صة وبخا�صة مواطني الدولة ،و�ضمان
ح�صولهم على التعليم املنا�سب ،من خالل حتليل ودرا�سة �أو�ضاعهم وحتديد احتياجاتهم.
 -14و�ضع ال�شروط وال�ضوابط واملعايري الالزمة ل�ضمان ت�سهيل عملية ت�سجيل ودمج الطلبة من
ذوي الإعاقة يف املدار�س اخلا�صة.
 -15تقييم املدار�س اخلا�صة �سنوي ًا وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف
هذا ال�ش�أن.
�	-16إن�شاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق باملدار�س اخلا�صة وكادرها التعليمي ،واملراحل التعليمية
التي ُتقدِّ مها ،واملنهاج التعليمي املُعتمد لها ،والطلبة امل�سجلني لديها ،وغري ذلك من البيانات
التي ترى الهيئة �أهميتها.
 -17و�ضع املُتطلبات وال�ضوابط واملعايري واملخرجات الالزمة لتحقيق تعليم ذو جودة عالية.
 -18حتديد حاجة الإمارة للمدار�س اخلا�صة واملناهج التعليمية املطلوبة ،وو�ضع اخلطط
واال�سرتاتيجيات والإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،مبا يف ذلك اتخاذ الإجراءات الالزمة
لت�سهيل اال�ستثمار يف جمال �إن�شاء وت�شغيل املدار�س اخلا�صة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
املعن ّية.
 -19اعتماد ميثاق ال�سلوك الأخالقي واملهني للمدار�س اخلا�صة ،و�أع�ضاء الكادر التعليمي.
 -20الرقابة والتفتي�ش على املدار�س اخلا�صة والتحقق من التزامها ب�أحكام هذا القرار والقرارات
ال�صادرة مبوجبه ،و�شروط الت�صريح التعليمي ال�صادر لها ،وفر�ض اجلزاءات على املخالفني
منها.
 -21املوافقة على �أي خ�صم ُت ِق ُّره املدر�سة اخلا�صة على الر�سم املدر�سي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط
والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-22إ�صدار التعاميم الالزمة ل�ضمان ح�سن تنفيذ �أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه.
�	-23أي مهام �أخرى ذات �صلة بالن�شاط التعليمي تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القرار.
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املوافقة املبدئية
املادة ()5
ُي�شرتط لإ�صدار املوافقة املبدئية ،ما يلي:
�	-1أن يكون ُمقدِّ م الطلب كامل الأهلية ،حممود ال�سرية ،ح�سن ال�سمعة وال�سلوك ،غري حمكوم
م ّلة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو مت ف�صله من عمله ت�أديبي ًا ،ما مل
عليه يف جناية �أو يف جرمية خُ ِ
يكن قد �صدر عفو عنه� ،أو ُر ّد �إليه اعتباره ،ويجب �أن يتو ّفر هذا ال�شرط يف مالكي ال�شركة �إذا
كانت من �شركات الأ�شخا�ص ويف �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �إذا كانت من �شركات الأموال،
�إ�ضاف ًة �إلى ح�سن �سمعة ال�شركة يف ال�سوق وخلو �سجلها الق�ضائي من �أي �سوابق ق�ضائية.
 -2تقدمي ال�ضمانات التي تحُ دِّ دها الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،لإثبات املالءة املالية ،وتغطية قيمة
الأ�ضرار التي قد تنجم عن �أي تق�صري �أو خمالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه.
 -3تقدمي خطة �أكادميية للمدر�سة اخلا�صة املُزمع ت�أ�سي�سها وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة
لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أنُ ،معزّزة باملُ�ستندات والبيانات التي تطلبها.
 -4توفري منهاج تعليمي توافق عليه الهيئة ،يتنا�سب مع جميع فئات الطلبة املُ�ستهدفني باخلطة
الأكادميية املُ�شار �إليها يف البند ( )3من هذه املادة.
�	-5أي �شروط �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
مدة �صالحية املوافقة املبدئية
املادة ()6
تكون مدة �صالحية املوافقة املبدئية �سنة واحدة ،ويجوز للهيئة متديدها ملدة ال جتاوز (� )6ستة
�أ�شهر �أخرى ،على �أن يتم تقدمي طلب متديد املوافقة املبدئية قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من
تاريخ انتهائها ،ويتم درا�سة طلب التمديد واملوافقة عليه وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من املدير العام.
مزاولة الن�شاط التعليمي
املادة ()7
ُيحظر على �أي �شخ�ص مزاولة الن�شاط التعليمي يف الإمارة� ،إال بعد احل�صول على الت�صريح
التعليمي.
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الت�صريح التعليمي
املادة ()8
ُي�شرتط لإ�صدار الت�صريح التعليمي ،ما يلي:
 -1تقدمي املوافقة املبدئية.
 -2تقدمي اخلرائط واملُ ّ
خططات الالزمة للمقر الذي �سيتم مزاولة الن�شاط التعليمي فيه ،على
�أن يتوفر يف هذا املقر ال�شروط وال�ضوابط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وال�شروط
واملُتطلبات الف ّنية والهند�سية وال�صحية والبيئية والتخطيطية املُعتمدة لدى اجلهات احلكومية
املعن ّية.
 -3تعيني مدير خُم ّول و ُمتف ِّرغ لإدارة املدر�سة اخلا�صة والإ�شراف عليها ،توافق عليه الهيئة.
 -4توفري الكوادر التعليمية املُ� ّؤهلة ،وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -5توفري جميع املتطلبات الأ�سا�سية وفق ًا لل�ضوابط واملعايري املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -6توفري كافة الو�سائل والأدوات والتجهيزات الالزمة ملزاولة الن�شاط التعليمي ،وفق ًا ملا هو
ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -7احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات احلكومية املعن ّية.
�	-8أي �شروط �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
مدة �صالحية الت�صريح التعليمي
املادة ()9
تكون مدة �صالحية الت�صريح التعليمي �سنة واحدة ،قابلة للتجديد ملُ َدد مماثلة ،على �أن يتم تقدمي
طلب جتديد الت�صريح التعليمي للهيئة قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهائه ،ويتم
درا�سة طلب التجديد واملوافقة عليه وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
املدير العام.
التنازل عن الت�صريح التعليمي
املادة ()10
ال يجوز التنازل عن الت�صريح التعليمي �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك ،ويتم
�إ�صدار هذه املوافقة وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام ،و ُيعترب
التنازل عن الت�صريح التعليمي الذي يتم خالف ًا لأحكام هذه املادة باط ًال.
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�إجراءات �إ�صدار املوافقة املبدئية والت�صريح التعليمي
املادة ()11
تحُ َّدد الإجراءات واملُ�ستندات والنماذج الالزمة لإ�صدار املوافقة املبدئية والت�صريح التعليمي
مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير العام.
التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي
املادة ()12
�أُ -يحظر على املدر�سة اخلا�صة التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي ب�شكل دائم �أو م�ؤقت خالل
ال�سنة الدرا�سية ،ويجوز للهيئة املُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
ب -على املدر�سة اخلا�صة يف حال ح�صولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة الن�شاط
التعليمي وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،االلتزام مبا يلي:
�	-1إخطار �أولياء الأمور والكادر التعليمي مبوافقة الهيئة على هذا التوقف كتابي ًا قبل �سنة
درا�سية على الأقل.
 -2اال�ستمرار مبزاولة الن�شاط التعليمي �إلى نهاية ال�سنة الدرا�سية الالحقة لل�سنة الدرا�سية
التي متت املوافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف.
�	-3إ�صدار �شهادات انتقال الطلبة وت�سوية م�ستحقات الكادر التعليمي.
 -4العمل على توفري مقاعد درا�سية للطلبة يف مدار�س خا�صة �أخرى يف الإمارة.
�	-5إنهاء الإجراءات املُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي ،مبا يف ذلك �إلغاء
الت�صريح التعليمي والرخ�صة.
 -6الإعالن يف مكان ظاهر داخلها بالتوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي ،خالل (� )7سبعة
�أيام من تاريخ �صدور املوافقة لها بالتوقف.
� -7سداد �أي ر�سوم �أو مبالغ ُم�ستح ّقة عليها ل�صالح �أي جهة حكومية.
�	-8أي التزامات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
التزامات املدر�سة اخلا�صة
املادة ()13
على املدر�سة اخلا�صة االلتزام مبا يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شروط الت�صريح التعليمي ال�صادر لها.
الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،مبا يف ذلك هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه
والتعليمات التي ت�صدرها الهيئة ذات العالقة بالن�شاط التعليمي.
�ضمان جودة التعليم والتع ّلم الذي ُتقدِّ مه للطلبة ،و�ضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات
ال�صادرة عن الهيئة.
ال�شروط والإجراءات املُعتمدة من قبل الهيئة لت�سجيل الطلبة.
تطوير الكادر التعليمي ب�شكل م�ستمر ،على نحو ُيح ِّقق جودة التعليم.
عدم مزاولة �أي ن�شاط يف مقرها غري الن�شاط التعليمي �أو الربامج �أو الأن�شطة املُ�ص ّرح لها
بها من الهيئة.
عدم تغيري املالك �أو �إدخال مالك جديد� ،أو تغيري املُ�ش ِّغل �أو املدير� ،إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
تقدمي البيانات واملعلومات والتقارير والإح�صائيات التي تطلبها الهيئة �أو املخ ّولني من قبلها
ب�صورة كاملة ودقيقة و�صحيحة.
عدم �إجراء �أي تعديل يف املنهاج التعليمي �أو على الن�شاط التعليمي قبل احل�صول على موافقة
الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
عدم تغيري الر�سوم الدرا�سية �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
عدم �إجراء �أي خ�صومات على الر�سم املدر�سي �إال بعد احل�صول على ُموافقة الهيئة املُ�سبقة
على ذلك.
عدم �إجراء �أي تغيري على ا�سمها �أو عنوانها �أو غري ذلك من البيانات الواردة يف الت�صريح
التعليمي قبل احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
مبان �أو �إ�ضافة �أي مرافق �إليها� ،أو �إلغاء �أي مرفق قائم �أو ا�ستئجار �أي مبنى
عدم �إن�شاء �أي ٍ
جديد لغايات مزاولة الن�شاط التعليمي ،قبل احل�صول على موافقة الهيئة واجلهات احلكومية
املعن ّية املُ�سبقة على ذلك.
عدم ال�سماح لأي طرف غري املُ�ش ِّغل �أو املدير بالتدخل يف �ش�ؤونها.
تعيني كادر تعليمي ُم� ّؤهل تتوفر فيه اال�شرتاطات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�سجلني لديها ،وعدم التفرقة بينهم على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق �أو
امل�ساواة بني الطلبة املُ ّ
اجلن�س �أو العقيدة �أو امل�ستوى االجتماعي� ،أو االحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة.
قبول ت�سجيل الطلبة من ذوي الإعاقة ،وفق ًا ل�شروط الت�صريح التعليمي وال�ضوابط املُعتمدة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/26/17 2:09 PM

33

العدد ( - )٤11ال�سنة ( 2 - )51جمادى الآخرة 143٨هـ  -املوافق  ١مار�س 201٧م

Issue 411 Pages.indd 33

لدى الهيئة والت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
 -18انتهاج �سيا�سة وا�ضحة و ُمع َلنة تخدم املنهاج التعليمي وحقوق الطالب ،وتحُافظ على النظام
العام والآداب العامة و ِق َيم وتقاليد املُجتمع يف الدولة وت�ضمن عدم الإ�ساءة للأديان.
 -19ت�أمني املُ�ستلزمات ال�ضرورية ملمار�سة الن�شاط التعليمي من �أجهزة و ُم ِع ّدات و�أثاث وغري ذلك
من املُ�ستلزمات التي ُتق ِّرر الهيئة �ضرورة توفريها فيها ،مبا يف ذلك املُ�ستلزمات اخلا�صة
بالطلبة من ذوي الإعاقة.
 -20ت�أمني جميع املتطلبات ال�صحية والبيئية وم�ستلزمات ال�سالمة داخل مقرها ،وفق ًا ملا هو
معتمد لدى الهيئة واجلهات احلكومية املعن ّية ،مبا يف ذلك �سالمة الطعام املُق ّدم لديها،
وتنا�سب جن�س عمال النظافة واملراحل ال�صفية مع جن�س الطلبة.
�سجلني لديها ،والكادر التعليمي ،وال�ش�ؤون املالية،
�	-21إن�شاء ال�سجالت اخلا�صة ب�ش�ؤون الطلبة املُ ّ
واالحتفاظ بها للمدة التي ُتق ِّررها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-22إدخال البيانات اخلا�صة بالطلبة والكادر التعليمي يف نظام حفظ البيانات اخلا�ص بالهيئة،
وحتديثها �أو ًال ب�أول.
 -23عدم التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على
ذلك ،وااللتزام بال�شروط واملُتطلبات املُح َّددة يف هذه املوافقة.
�	-24إبرام عقد مع ويل الأمر باللغة العربية �أو االجنليزية بح�سب الأحوال ،تحُ ّدد مبوجبه كافة
احلقوق وااللتزامات املُتبادلة بني طرفيه ،على �أن ُيعتمد هذا العقد من الهيئة.
 -25عدم الإعالن عن نف�سها ب�أي و�سيلة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
 -26التقومي املدر�سي املُعتمد من الهيئة.
�	-27إعطاء الطلبة من مواطني الدولة �أولوية الت�سجيل لديها.
 -28قبول ال�شكاوى املُق ّدمة من الطلبة و�أولياء الأمور ودرا�ستها من قبل جلنة يتم ت�شكيلها لديها
لهذا الغر�ض ،واتخاذ الإجراءات املُنا�سبة ب�ش�أنها.
 -29تطبيق ميثاق ال�سلوك الأخالقي واملهني املُعتمد من الهيئة.
 -30تطبيق الئحة االن�ضباط ال�سلوكي للطلبة املُعتمدة من الهيئة.
 -31اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو ت�شجيع وحتفيز املواطنني لالن�ضمام للكادر التعليمي اخلا�ص
بها ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية وما هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -32تزويد �أولياء الأمور وفق ًا للمنهاج التعليمي املُط ّبق لديها ب�شهادات ُتبينّ حت�صيل الطالب
�أكادميي ًا و�أي بيانات �أخرى تحُ دِّ دها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
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�	-33أال تتعار�ض الربامج والأن�شطة املدر�سية التي ُتقدِّ مها مع النظام العام والآداب العامة ،وكذلك
برامج الإر�شاد الطالبي والرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية وغريها من الربامج.
 -34توعية �أولياء الأمور بكل ما يتعلق بحقوق �أبنائهم الطلبة وواجباتهم واملنهاج التعليمي املعتمد
و�أي م�سائل �أخرى ذات عالقة.
 -35و�ضع ر�ؤية ور�سالة و�أهداف وا�ضحة للعمل بها.
 -36رعاية حقوق الطلبة واحلفاظ عليها ،واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان حمايتها.
 -37ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها يف العملية التعليمية.
�	-38إن�شاء موقع �إلكرتوين خا�ص بها وحتديثه ب�شكل دوري ،على �أن يت�ضمن البيانات اخلا�صة
باملنهاج التعليمي ور�سومها الدرا�سية وخططها التطويرية وبيانات �إجنازات الطلبة و�أي
بيانات ذات عالقة بالن�شاط التعليمي.
 -39التعاون مع موظفي ومفت�شي الهيئة ،ومتكينهم من القيام مبهامهم.
 -40عزف ال�سالم الوطني للدولة ورفع علمها دون غريه من �أعالم الدول الأخرى.
 -41عدم و�ضع �صور �أو لوحات ل�شخ�صيات �أو رموز لغري قيادات الدولة.
� -42أي التزامات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
ا�سم املدر�سة اخلا�صة
املادة ()14
يجب �أن يكون للمدر�سة اخلا�صة ا�سم ًا ُمال ِئم ًاُ ،تراعى فيه كافة الأحكام والإجراءات املُ ّ
نظمة
حلماية الأ�سماء التجارية وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،و�أن يعك�س هذا اال�سم بو�ضوح
املنهاج التعليمي ور�ؤية املدر�سة و�أهدافها ور�سالتها ،و�أن يتم اعتماد هذا اال�سم من الهيئة وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
املُ�شغّل
املادة ()15
�أُ -يعترب املُ�ش ّغل ال�شخ�ص الأعلى �سلطة يف املدر�سة اخلا�صة الذي يتولى الإ�شراف على كل ما
يتعلق بها ،من النواحي الإدارية واملالية والفنية والأكادميية ،وغريها من الأمور.
ب -يجب �أن تتوفر يف املُ�ش ّغل كافة ال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،و�أن توافق الهيئة
على اختياره.
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�صدر الهيئة
ج -يجب على املالك عند رغبته بتغيري املُ�ش ّغل التق ّدم للهيئة بطلب التغيري ،و ُت ِ
قرارها باملوافقة على هذا التغيري وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
املدير
املادة ()16
�أُ -يعترب املدير ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة املدر�سة اخلا�صة ،وتحُ ّدد واجباته وم�س�ؤولياته وفق ًا
ملا تعتمده الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ب -يجب �أن تتوفر يف املدير كافة ال�شروط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،و�أن توافق الهيئة
على تعيينه.
�صدر
ج -يجب على املدر�سة اخلا�صة عند رغبتها بتغيري املدير التق ّدم للهيئة بطلب التغيري ،و ُت ِ
الهيئة قرارها باملوافقة على هذا التغيري وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف
هذا ال�ش�أن.
الكادر التعليمي
املادة ()17
على املدر�سة اخلا�صة فيما يتعلق بالكادر التعليمي ،االلتزام مبا يلي:
 -1تعيني كادر تعليمي ُم� ّؤهل ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات واملُتطلبات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا
ال�ش�أن.
 -2عدم تعيني �أي ع�ضو يف الكادر التعليمي قبل احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
 -3تزويد الهيئة ِب ُن�سخ من عقود تعيني كادرها التعليمي ،يف حال مت طلبها من الهيئة.
�	-4إعداد اخلطط ال�سنوية لتطوير الكادر التعليمي.
�	-5أي التزامات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
املنهاج التعليمي
املادة ()18
�أ -تعتمد الهيئة املنهاج التعليمي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والأدلة املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
ب -يجب �أن تلتزم املدر�سة اخلا�صة باملنهاج التعليمي املُعتمد لها من الهيئة خالل قيامها
بالن�شاط التعليمي ،وال يجوز لها تعديله �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على
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ذلك.
ج -يجب على املدر�سة اخلا�صة التي تعتمد منهاج ًا غري منهاج التعليم العام يف الدولة ت�ضمني
منهاجها التعليمي مادة الدرا�سات الإ�سالمية كمادة �إلزامية للطلبة املُ�سلمني ،ومادتي اللغة
العربية والدرا�سات االجتماعية كمادتني �إلزاميتني جلميع الطلبة ،وتحُ دِّ د الهيئة احلد الأدنى
من املُتطلبات اخلا�صة بتدري�س هذه املواد.
د -يجوز للهيئة املوافقة على طلب املدر�سة اخلا�صة بتطبيق �أكرث من منهاج تعليمي ،ويتم �إ�صدار
هذه املوافقة وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
هـ -يجب �أن يعك�س املنهاج التعليمي اهتمام ًا وتقدير ًا للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية.
ال�سنة الدرا�سية
املادة ()19
�أ -على املدر�سة اخلا�صة التي ُتط ِّبق منهاج التعليم العام يف الدولة ،االلتزام بالتقومي املدر�سي
ال�صادر عن اجلهة املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
ب -تعتمد الهيئة التقومي املدر�سي للمدر�سة اخلا�صة التي ُتط ِّبق منهاج ًا تعليمي ًا غري منهاج
التعليم العام يف الدولة ،على �أن يت�ضمن هذا التقومي تاريخ بدء ونهاية ال�سنة الدرا�سية وما
يتخللها من �إجازات درا�سية و�إجازات ر�سمية.
ج -يكون دوام الطلبة يف جميع املدار�س اخلا�صة �صباحي ًا ولفرتة واحدة فقط ،ويجوز للهيئة
ا�ستثناء �أي مدر�سة خا�صة من هذا الأمر عند االقت�ضاء ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات
املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
االمتحانات
املادة ()20
�أ -على املدر�سة اخلا�صة التي ُتط ِّبق منهاج التعليم العام يف الدولة ،االلتزام بالئحة تقومي
االمتحانات التي ُتط َّبق على املدار�س احلكومية.
ب -على املدر�سة اخلا�صة التي ُتط ِّبق منهاج ًا درا�سي ًا غري منهاج التعليم العام يف الدولة االلتزام
ب�إجراءات و ُن ُظم تقومي االمتحانات التي تعتمدها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
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الأن�شطة والربامج املدر�سية
املادة ()21
�أ -على املدر�سة اخلا�صة �أن تعتمد من الهيئة الأن�شطة والربامج املدر�سية والإر�شاد الطالبي
والرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية وغريها من الربامج مبا فيها الربامج الال�صفية،
التي ترغب بتنفيذها خالل ال�سنة الدرا�سية.
بُ -يحظر على املدر�سة اخلا�صة تنفيذ �أي برنامج من غري الربامج املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة �أو التعديل فيها ،دون احل�صول على موافقة الهيئة املُ�سبقة على ذلك.
ت�صديق ال�شهادات الدرا�سية
املادة ()22
يتم ت�صديق ال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة عن املدر�سة اخلا�صة التي ُتط ِّبق منهاج التعليم العام
يف الدولة� ،أو التي ُتط ِّبق منهاج ًا درا�سي ًا �آخر غريه ،وفق ًا للإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا
ال�ش�أن.
�ش�ؤون الطلبة
املادة ()23
يجب �أن يكون للمدر�سة اخلا�صة �سيا�سة وا�ضحة و ُمع َلنة و ُمط ّبقة ل�ش�ؤون الطلبة و�أن تعتمدها من
الهيئة ،على �أن ُيراعى يف هذه ال�سيا�سة ما يلي:
 -1امل�ساواة بني الطلبة وعدم التفرقة �أو التمييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اجلن�سية �أو
العقيدة �أو امل�ستوى االجتماعي.
 -2التعامل مع �ش�ؤون الطلبة مبهنية عالية وبدون حت ُّيز.
 -3االلتزام ب�شروط و�إجراءات الهيئة فيما يتعلق بقيد وقبول وانتقال الطلبة بني املدار�س
اخلا�صة ،وكذلك �إجراءات ومعايري املُتابعة وتقدمي اخلدمات.
 -4توفري البيئة املُ�ؤهِّ لة والربامج الداعمة لالحتياجات التعليمية اخلا�صة لقبول الطلبة املعاقني
وفق ال�ضوابط وال�شروط التي حُتدِّ دها الهيئة واجلهات احلكومية املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
�سالمة وحماية الطلبة
املادة ()24
�أ -يجب �أن يكون للمدر�سة اخلا�صة �سيا�سة وا�ضحة و ُمع َلنة و ُمط ّبقة يف �ش�أن �سالمة وحماية
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طلبتها ،و�أن تكون هذه ال�سيا�سة ُمعتمدة من الهيئة.
ب -تكون املدر�سة اخلا�صة م�س�ؤولة عن �سالمة وحماية الطلبة املُق ّيدين لديها خالل اليوم
الدرا�سي داخلها ،ويف مرافقها وحافالتها ،وكذلك خالل �أي ن�شاط طالبي يتم من خاللها
خارج املدر�سة اخلا�صة.
النقل املدر�سي
املادة ()25
�أ -تلتزم املدر�سة اخلا�صة بال�شروط واملُتطلبات واملوا�صفات املُعتمدة من اجلهة احلكومية
املعن ّية ب�ش�أن احلافالت املدر�سية و�سائقيها ،وغري ذلك من الأحكام ذات العالقة.
ب -تتحمل املدر�سة اخلا�صة امل�س�ؤولية كاملة عن خدمة املوا�صالت التي ُتقدِّ مها لطلبتها ،و�سالمة
الذين ي�ستخدمونها منهم.
ج -يجوز للمدر�سة اخلا�صة التعاقد مع �أي جهة لتوفري خدمة املوا�صالت لطلبتها وذلك دون
الإخالل مب�س�ؤوليتها جتاه �سالمة الطلبة و�إي�صالهم من و�إلى املدر�سة اخلا�صة.
الئحة االن�ضباط ال�سلوكي
املادة ()26
�أ -تقوم الهيئة باعتماد الئحة موحدة لالن�ضباط ال�سلوكي للطلبة يف املدار�س اخلا�صة.
ب -تتق ّيد املدار�س اخلا�صة بتطبيق الئحة االن�ضباط ال�سلوكي املُعتمدة ،ولها يف �سبيل ذلك
و�ضع �ضوابط و�إجراءات داخلية خا�صة بها ب�ش�أن االن�ضباط ال�سلوكي دون الإخالل بالئحة
وحد املُعتمدة من الهيئة.
االن�ضباط ال�سلوكي املُ ّ
�ش�ؤون الكادر التعليمي
املادة ()27
تخ�ضع كافة عقود العمل اخلا�صة بالكادر التعليمي للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،ولل�شروط
وال�ضوابط واملُتطلبات املُعتمدة لدى الهيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص املُ�ؤهِّ الت واخلربات الالزمة
لتعيني الكادر التعليمي.
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اجلودة والتقييم
املادة ()28
تقوم الهيئة بو�ضع معايري �ضمان اجلودة لدى املدار�س اخلا�صة ،و�آلية لتقييم �أدائها و�ضمان
اجلودة لديها.
تخ�ضع املدر�سة اخلا�صة للرقابة والتفتي�ش عليها من الهيئة يف جميع الأوقات ،للت�أكد من
التزامها مبعايري �ضمان اجلودة ومبا هو من�صو�ص عليه يف هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،وللتحقق من كفاءة وجودة �أدائها وتقييمها �سوا ًء من حيث املبنى املدر�سي ومرافقه،
�أو الكادر التعليمي� ،أو خمرجات العملية الرتبوية والتعليمية� ،أو متطلبات ال�صحة وال�سالمة،
وغري ذلك من امل�سائل ذات العالقة بالن�شاط التعليمي.
يكون للهيئة يف �سبيل القيام باملهام املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ت�شكيل اللجان
تخ�ص�صة واال�ستعانة باخلربات� ،سوا ًء من بني ُم ّ
وظفي الهيئة �أو من خارجها.
املُ ِّ
�صدر الهيئة تقرير ًا دوري ًا عن نتائج تقييم املدار�س اخلا�صة ،ولها �أن تن�شر نتائجه بالطريقة
ُت ِ
والكيفية التي تراها منا�سبة.

الر�سوم
املادة ()29
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار املوافقات والت�صريح التعليمي و�سائر اخلدمات التي ُتقدِّ مها مبوجب
هذا القرار ،الر�سوم املُب ّينة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار.
العقوبات والتدابري الإدارية
املادة ()30
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب ُكل من يرتكب �أ ّي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
ب -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجب �أن ي�سبق فر�ض الغرامة على مرتكبي
املُخالفات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام ،توجيه �إنذار خطي يت�ضمن ت�صويب
املُخالفة و�إزالة �أ�سبابها خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها الهيئة ،وبخالف ذلك ف�إنه يتم فر�ض
الغرامة على مرتكب املخالفة.
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جُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال ُمعاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ال�سابقة لها ،على �أن ال تزيد قيمة
الغرامة يف حال ُم�ضاعفتها على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم.
د -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُق ّررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ودون الإخالل
مب�صلحة الطلبة ،يكون للمدير العام �أو من ُيف ّو�ضه اتخاذ �أي من التدابري التالية بحق
املدر�سة اخلا�صة املُخا ِلفة:
 -1تعليق معامالتها ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-2إيقاف ت�سجيل الطلبة لل�سنة الدرا�سية اجلديدة.
 -3تعليق حقها يف التو�سع �أو �إ�ضافة مراحل درا�سية جديدة �أو تعديل ر�سومها الدرا�سية.
�	-4إلغاء الت�صريح التعليمي ،و�إخطار �سلطة الرتخي�ص بذلك لإلغاء الرخ�صة.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()31
تكون ملوظفي و ُمفتّ�شي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول املدر�سة اخلا�صة ومرافقها املختلفة ،واالطالع على �سجالتها
وقيودها وحترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()32
لكل ذي م�صلحة ،التظلم ّ
خطي ًا �إلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة بحقه
مبوجب هذا القرار ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري
املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة
ُي�ش ّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن التظلم نهائي ًا.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()33
يكون للهيئة اال�ستعانة باجلهات احلكومية ملعاونتها يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،وعلى اجلهات
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احلكومية املعن ّية تقدمي العون واملُ�ساعدة للهيئة متى ُط ِلب منها ذلك.
الهبات والتربعات
املادة ()34
ُيحظر على املدر�سة اخلا�صة جمع �أو قبول التربعات �أو املعونات �أو الهبات من �أي �شخ�ص� ،سوا ًء
من داخل الدولة �أو خارجها� ،إال بعد احل�صول على املوافقة ّ
اخلطية املُ�سبقة على ذلك من الهيئة
واجلهات احلكومية املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()35
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار ،حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()36
على كافة املن�ش�آت التي تزاول الن�شاط التعليمي يف الإمارة وقت العمل ب�أحكام هذا القرار ،توفيق
�أو�ضاعها مبا يتفق و�أحكامه خالل مهلة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ العمل به ،ويجوز للمدير
العام متديد هذه املهلة ملدة مماثلة عند االقت�ضاء.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()37
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،وال تكون هذه القرارات �سارية �إال
بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()38
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()39
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  30يناير 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2جمادى الأولى 1438هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد الر�سوم املتعلقة باملدار�س اخلا�صة
م

الر�سم
(بالدرهم)

البيان

1

�إ�صدار الت�صريح التعليمي ملدر�سة خا�صة جديدة (تعمل على �أ�س�س جتارية).

50.000

2

�إ�صدار الت�صريح التعليمي ملدر�سة خا�صة جديدة (ال تعمل على �أ�س�س جتارية).

20.000

3

طلب جتديد �إ�صدار الت�صريح التعليمي ملدر�سة خا�صة (تعمل على �أ�س�س جتارية).

35.000

4

طلب جتديد �إ�صدار الت�صريح التعليمي ملدر�سة خا�صة (ال تعمل على �أ�س�س جتارية).

14.000

5

طلب �إجراء �أي تعديل على الت�صريح التعليمي.

5000

6

طلب التوقف عن مزاولة الن�شاط التعليمي.

5000

7

طلب �إ�صدار �شهادة التحاق باملدر�سة اخلا�صة.

100

8

طلب �إ�صدار ر�سالة تخلي�ص �شحنة كتب.

100

9

طلب انتقال طالب من مدر�سة خا�صة �إلى �أخرى خالل الفرتة امل�سموح بها.

100

10

طلب انتقال طالب من مدر�سة خا�صة �إلى �أخرى بعد الفرتة امل�سموح بها.

500

11

طلب تغيري بيانات طالب لدى الهيئة.

100

12

طلب �إ�صدار �شهادة عدم ممانعة �أو ملن يهمه الأمر ب�أي �ش�أن يتعلق بالطالب �أو

100

الكادر التعليمي باملدر�سة اخلا�صة.
١٣

طلب �إ�صدار �شهادة عدم ممانعة �أو ملن يهمه الأمر ب�أي �ش�أن يتعلق باملدر�سة

500

اخلا�صة.
١٤

طلب الإعالن عن املدر�سة اخلا�صة.

١٥

طلب تغيري املنهاج التعليمي (ملدر�سة خا�صة ال تعمل على �أ�س�س جتارية).

10.000

١٦

طلب تغيري املنهاج التعليمي (ملدر�سة خا�صة تعمل على �أ�س�س جتارية).

20.000

١٧

طلب تعديل الر�سوم املدر�سية.
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١٨

طلب اعتماد الأن�شطة والربامج املدر�سية ال�سنوية.

500

١٩

طلب املوافقة على التنازل عن الت�صريح التعليمي.

5000

٢٠

طلب ت�صديق ال�شهادة الدرا�سية �أو تقارير الدرجات اخلا�صة بالطالب.

100

٢١

طلب معادلة ال�شهادة الدرا�سية.

100
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جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات املتعلقة باملدار�س اخلا�صة
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

1

عدم االلتزام ب�شروط الت�صريح التعليمي.

100.000

2

عدم التق ّيد بال�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة ب�ش�أن ت�سجيل

100.000

الطلبة.
 50.000درهم عن

3

قبول الطالب باملدر�سة اخلا�صة دون احل�صول على موافقة الهيئة.

4

تغيري الر�سوم الدرا�سية دون احل�صول على اعتماد الهيئة.

150.000

5

�سجلني يف املدر�سة اخلا�صة.
عدم االلتزام بر�سوم �إعادة الت�سجيل للطلبة املُ ّ

20.000

6

�إجراء اخل�صومات على الر�سم املدر�سي دون احل�صول على موافقة الهيئة.

50.000

7

عدم االلتزام بر�سوم الت�سجيل والقبول للطلبة امل�ستجدين.

20.000

8

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

20.000

9

ت�سجيل الطالب يف �أي مرحلة درا�سية باملخالفة للعمر القانوين املطلوب

50.000

كل طالب

دون احل�صول على موافقة الهيئة.
10

م�ستوف لل�شروط الالزمة خارج فرتة ال�سماح دون
ت�سجيل طالب غري
ٍ

50.000

احل�صول على موافقة الهيئة.
11

قبول انتقال الطالب �إليها من مدر�سة �أخرى دون احل�صول على موافقة

50.000

الهيئة.
12

ترفيع الطالب ملرحلة درا�سية واحدة �أو �أكرث دون احل�صول على موافقة

50.000

الهيئة.
١٣

تنزيل الطالب ملرحلة درا�سية واحدة �أو �أكرث دون احل�صول على موافقة

50.000

الهيئة.
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١٤

ت�أخري ترفيع الطالب �إلى العام الدرا�سي اجلديد بعد الفرتة املُحدّدة.

١٥

مزاولة ن�شاط �آخر يف مقر املدر�سة اخلا�صة غري الن�شاط التعليمي �أو من

 100درهم يف اليوم
عن كل طالب
50.000

غري الربامج �أو الأن�شطة املُ�ص ّرح لها بها من قبل الهيئة.
١٦

تغيري املالك �أو امل�شغل �أو املدير دون احل�صول على موافقة الهيئة.

50.000

١٧

عدم تعيني مدير للمدر�سة اخلا�صة خالل املُدّة التي تحُ دِّ دها الهيئة يف حال

50.000

انتهاء خدمة املدير ال�سابق لأي �سبب كان.
١٨

عدم االلتزام بتقدمي البيانات واملعلومات والتقارير والإح�صائيات التي

50.000

تطلبها الهيئة �أو املُخ ّولني من قبلها� ،أو عدم دقتها و�صحتها.
 100درهم يف اليوم

١٩

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

٢٠

عدم االلتزام با�شرتاطات الهيئة املُتعلقة بعدد الطلبة يف ال�صف الواحد.

50.000

٢١

الت�أخر يف �إدخال البيانات املُتعلقة بالطلبة املنقولني منها �إلى مدر�سة

 100درهم يف اليوم

عن كل طالب

�أخرى يف الإمارة بدون عذر تقبله الهيئة.
٢٢

عن كل طالب

تعديل املنهاج التعليمي املُعتمد للمدر�سة اخلا�صة �أو التعديل يف �أن�شطتها

50.000

دون احل�صول على موافقة الهيئة.
٢٣

تغيري ا�سم املدر�سة اخلا�صة �أو عنوانها �أو غري ذلك من البيانات الواردة يف

50.000

الت�صريح التعليمي دون احل�صول على موافقة الهيئة.
٢٤

�إن�شاء مبانٍ �أو �إ�ضافة مرافق جديدة للمدر�سة اخلا�صة �أو �إلغاء �أي مرفق

50.000

قائم �أو ا�ستئجار �أي مبنى جديد دون احل�صول على موافقة الهيئة.
٢٥

ال�سماح لأي �شخ�ص من غري املدير �أو املُ�ش ِّغل بالتدخل يف �ش�ؤون املدر�سة

100.000

اخلا�صة.
٢٦

تعيني كادر تعليمي باملُخالفة لال�شرتاطات املعتمدة لدى الهيئة.
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٢٧

عدم تدري�س الطلبة املواد الإلزامية الثالث ،وهي الرتبية الإ�سالمية للطلبة

150.000

املُ�سلمني ،واللغة العربية والدرا�سات االجتماعية جلميع الطلبة� ،أو عدم
تخ�ص�ص و ُم�ؤهّ ل لتدري�س هذه املواد.
توفري كادر تعليمي ُم ِّ
٢٨

تدري�س الطلبة العرب للمواد الإلزامية والتي ت�شمل الرتبية اال�سالمية

50.000

واللغة العربية والدرا�سات االجتماعية با�ستخدام املنهاج التعليمي اخلا�ص
لغري الناطقني باللغة العربية دون احل�صول على موافقة الهيئة.
٢٩

عدم االلتزام مبجموع ال�ساعات املقررة لتدري�س املواد الإلزامية ،والتي

10.000

ت�شمل الرتبية اال�سالمية واللغة العربية والدرا�سات االجتماعية.
٣٠

عدم امل�ساواة �أو التفرقة بني الطلبة لديها لأي �سبب كان.

25.000

٣١

رف�ض ت�سجيل الطلبة من ذوي الإعاقة دون مربر تقبله الهيئة.

50.000

٣٢

ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه الإخالل بالنظام العام والآداب العامة.

50.000

٣٣

الإ�ساءة للأديان ،مبا فيها:

50.000

 -1ا�ستخدام الكتب الدرا�سية التي تتعار�ض مع مبادئ الإ�سالم �أو ن�شر �أي
دين �آخر.
 -2التعر�ض بالإ�ساءة للذات الإلهية.
 -3التعر�ض بالإ�ساءة للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أو �أ�صحابه �أو
زوجاته �أو �أي من الأنبياء واملر�سلني.
٣٤

عدم توفري امل�ستلزمات ال�ضرورية ملمار�سة الن�شاط التعليمي من �أجهزة

20.000

ومعدات و�أثاث وغري ذلك من امل�ستلزمات التي تقرر الهيئة �ضرورة
توفريها يف املدر�سة اخلا�صة ،مبا يف ذلك امل�ستلزمات اخلا�صة بالطلبة
ذوي الإعاقة.
٣٥

عدم توفري املتطلبات ال�صحية والبيئية وم�ستلزمات ال�سالمة يف مقر
املدر�سة اخلا�صة ،وفق ًا ملا هو معتمد لدى الهيئة واجلهات احلكومية
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املعن ّية ،مبا يف ذلك �سالمة الطعام ،وتنا�سب جن�س عمال النظافة مع جن�س
الطلبة يف املدر�سة اخلا�صة.
٣٦

عدم توفري مر�شد للحافلة املدر�سية.

20.000

٣٧

عدم االحتفاظ ب�سجالت الطلبة والكادر التعليمي وال�سجالت املالية للمدة

50.000

التي حتددها الهيئة.
٣٨

عدم �إدخال البيانات اخلا�صة بالطلبة والكادر التعليمي يف نظام حفظ
البيانات اخلا�ص بالهيئة وحتديثها �أو ًال ب�أول.

50.000

٣٩

عدم احلفاظ على حقوق الطالب الأ�سا�سية وحمايتها.

20.000

٤٠

تو ّقف املدر�سة اخلا�صة عن مزاولة الن�شاط التعليمي دون احل�صول على

150.000

موافقة الهيئة.
٤١

عدم التق ّيد ب�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار يف حال

100.000

ح�صول املدر�سة اخلا�صة على موافقة الهيئة بالتو ّقف مزاولة الن�شاط
التعليمي.
٤٢

عدم �إبرام العقد املعتمد من الهيئة مع ويل الأمر باللغة العربية �أو

50.000

الإجنليزية ،الذي يت�ضمن كافة احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني طرفيه.
٤٣

�إعالن املدر�سة اخلا�صة عن نف�سها دون احل�صول على موافقة الهيئة �أو

10.000

باملخالفة للمحتوى الإعالين الذي متت املوافقة عليه.
٤٤

عدم التق ّيد بالتقومي املدر�سي املُعتمد من قبل الهيئة.

100.000

٤٥

عدم قبول ال�شكاوى املقدمة من الطلبة و�أولياء �أمورهم �أو عدم اتخاذ

20.000

الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
٤٦

عدم تطبيق ميثاق ال�سلوك الأخالقي واملهني للكادر التعليمي والئحة

20.000

االن�ضباط ال�سلوكي للطلبة الذين يتم اعتمادهما من الهيئة.
٤٧

عدم تزويد �أولياء الأمور ب�شهادات �أو �أي بيانات تبينّ حت�صيل الطالب
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�أكادميي ًا وفق ًا ملا تحُ دِّ ده الهيئة.
٤٨

االمتناع عن منح ال�شهادة الدرا�سية �أو تقارير الدرجات للطلبة بدون وجه

10.000

حق.
٤٩

عدم التقيد مبعايري النجاح اخلا�صة باملدر�سة اخلا�صة عند �إعالن نتائج

10.000

الطلبة.
٥٠

التالعب بالدرجات وك�شوف النتائج اخلا�صة بالطلبة.

100.000

٥١

�إ�صدار ال�شهادات والنتائج لطلبة غري معتمدين من الهيئة.

50.000

٥٢

عدم مطابقة واقع الطلبة يف املدر�سة اخلا�صة مع البيانات الواردة يف

50.000

ال�سجالت الر�سمية املوجودة لدى الهيئة.
٥٣

�إ�صدار �شهادات �أو وثائق خمالفة لل�سجالت املعتمدة لدى الهيئة.

٥٤

الت�أخر يف ت�سليم الطلبة الدرجات النهائية �أو الدور الثاين �أو االمتحانات
اخلارجية (البورد) بدون عذر تقبله الهيئة.

٥٥

50.000
 100درهم يف اليوم
عن كل طالب

�إقامة �أن�شطة �أو برامج تُ�سيء �إلى مبادئ الإ�سالم �أو عادات وتقاليد املجتمع

150.000

�أو �سيادة و�أمن الدولة.
٥٦

عدم �إن�شاء موقع �إلكرتوين للمدر�سة اخلا�صة يت�ضمن بيانات خا�صة

50.000

باملنهاج التعليمي والر�سوم الدرا�سية واخلطط التطويرية وبيانات �إجنازات
الطلبة و�أي بيانات ذات عالقة بالن�شاط التعليمي.
٥٧

عدم التعاون مع موظفي ومفت�شي الهيئة �أو متكينهم من القيام مبهامهم.

100.000

٥٨

عدم القيام ب�أعمال ال�صيانة للمبنى املدر�سي ومرافقه �أو �أجهزته مبا
ُي�ش ِّكل خطر ًا على �سالمة الطلبة.

100.000

٥٩

القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الإ�ضرار بالطلبة من الناحية اجل�سدية �أو

150.000

االجتماعية �أو الدينية �أو املالية.
٦٠

عدم االلتزام بعزف ال�سالم الوطني للدولة �أو �آدابه� ،أو عدم رفع علم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

2/26/17 2:09 PM

50

150.000

العدد ( - )٤11ال�سنة ( 2 - )51جمادى الآخرة 143٨هـ  -املوافق  ١مار�س 201٧م

Issue 411 Pages.indd 50

الدولة� ،أو رفع علم دولة �أخرى.
٦١
٦٢

و�ضع �صور �أو لوحات ل�شخ�صيات �أو رموز لغري قيادات الدولة.
عدم مزاولة الن�شاط التعليمي خالل ( )90ت�سعني يوم ًا من تاريخ �إ�صدار

50.000
50.000

الت�صريح التعليمي �أو خالل الفرتة التي تحُ دِّ دها الهيئة بدون عذر مقبول.
٦٣

عدم االلتزام بالتعليمات ال�صادرة عن الهيئة.
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