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 6332( لعام 03)قانون رقم 

 إنشاء ب
 هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 ــــــــــــــ
 

 نحن    محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي
 

بشأن إنشاء مجلس  5002( لسنة 11بعد اإلطالع على قرار المجلس التنفيذي رقم )

 دبي للتعليم.
 .5002( لسنة 79/3وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم )

 وعلى االتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس دبي للتعليم.
 

 نصدر القانون اآلتي:
 (1المادة )
 

م ـاـقاانون ننشااء هيئاة المعرفاة والتنمياة البشارية فاي دباي رقيسمى هذذا الاذانون   
  .6332( لسنة 03)

 (6المادة )
 

ي المّبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص يكون للكلمات والعبارات التالية المعان
 على خالف ذلك:

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة         الدولة
 صاحب السمو حاكم دبي          الحاكم
 إمارة دبي         اإلمارة

 المجلس التنفيذي لإلمارة   المجلس التنفيذي   
 لبشرية في دبيهيئة المعرفة والتنمية ا               الهيئة

 مجلس مديري الهيئة   مجلس المديرين    

 مدير عام الهيئة        المدير العام
 

 
 
 
 (0المادة )



 5 

 
هيئااة المعرفااة والتنميااة البشاارية فااي بموجذذب هذذذا الاذذانون هيئذذة عامذذة تسذذمى  ُتنشذذأ 
  تتمتذذب بالشخصذذية االعتباريذذة المسذذتالة ولهذذا اسذذتاالل مذذالي وإداري وا هليذذة دبااي
ونية الالزمة لمباشذرة جميذب ا عمذال والتصذرفات التذي تكفذل تحايذق ، را ذها، الاان

ولهذذا ،ن تتعاقذذد مذذب النيذذر و،ن تاا ذذي وتاا ذذى بهذذذن الصذذفة، و،ن تنيذذب عنهذذا ،ي 
 وتعود ملكيتها للحكومة. شخص آخر لهذن الناية

 
 (4المادة )

 
اإلمارة  يكون مار الهيئة الرئيسي في دبي، ويجوز ،ن تنشئ لها فروعاً داخل

 وخارجها. 
 (5المادة )

 
تتذذولى الهيئذذة بالتنسذذيق مذذب الجهذذات االتحاديذذة المعنيذذة بالدولذذة مهمذذة تخطذذيط وتذذوفير 

 ، بما في ذلك: تطلبات المعرفة والتنمية البشريةوتطوير م
 
المساهمة في تطوير إستراتيجية شذاملة للمعرفذة والتنميذة البشذرية واإلشذراف  -1

 لجهات المعنية بالدولة. على تطبياها بالتنسيق مب ا

العمل مب الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات التعليم بكافة  -5
 ،نواعه ومراحله وبشكل يتوافق مب متطلبات سوق العمل. 

تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية بكافة ،نواعها وكذلك مؤسسات التعليم  -3
 فذة بالدولة. المهني وتاويم ،دائها بما يتفق والاوانين النا

المساهمة في تاديم وتوفير البرامج التدريبية للكادر التعليمي واإلداري  -4
المشارك في توفير التعليم المدرسي في المؤسسات التعليمية وذلك بالتعاون 

 مب وزارة التربية والتعليم وبما يتفق والاوانين النافذة في الدولة.
خدمات تعليمية  تاديمتشجيب مؤسسات التعليم الخاص والتدريب على  -2

 وتدريبية متميزة. 

استراتيجيات استاطاب الكفاءات البشرية المؤهلة المشاركة في تطوير وتنفيذ  -2
 من ذوي الخبرة من خارج الدولة للعمل في السوق المحلي. 

استاطاب مؤسسات التعليم الخاص ومراكز البحوث والدراسات ومؤسسات  -9
 موقة لتأسيس فروع لها في اإلمارة. تنمية الموارد البشرية الدولية المر

توفير برامج التدريب والتوعية والتطوير لمواطني الدولة ل مان المشاركة  -8
 الفاعلة في سوق العمل. 
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و ب وتطوير سياسات و وابط المنح الدراسية وتخصيص ،موال المنح  -7
 لألفراد وفق ال وابط التي ت عها الهيئة لهذا النرض.

لخاصة و يرها من المؤسسات التعليمية، ومعادلة ترخيص وتنظيم المدارس ا -10
المؤسسات من خالل إرساء المدارس ووتصديق الشهادات التي تصدرها تلك 

 العامة للوزارات االتحادية المعنية. معايير تتوافق والسياسة

اإلشراف على جميب الخدمات والمؤسسات التعليمية الاائمة في المناطق  -11
والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وكذلك  الحرة في اإلمارة، كالمدارس

ترخيص وتصديق ومعادلة شهاداتها وو ب ال وابط والمعايير الالزمة 
  لممارسة تلك ا عمال.

 
 (2المادة )
 

يجوز ،ن يتبب الهيئة مؤسسات تمارس ،عمالها في مجاالت تاديم خدمات المعرفة 
ي منها قرار من رئيس المجلس والتنمية البشرية والتدريب، على ،ن يصدر بإنشاء ،

 التنفيذي.
 ( 7المادة )

 
يتولى إدارة الهيئة مجلس مديرين يتكون من رئيس يتم تعيينه بمرسوم ُيصدرن 
الحاكم وعدد من ا ع اء يتم تعيينهم بارار من رئيس المجلس التنفيذي من ذوي 

 الكفاءة واالختصاص من موظفي الهيئة ،و المؤسسات التابعة لها.
 

 (8دة )الما
 

يتولى مجلس المديرين إدارة الهيئة واإلشراف على شؤونها اإلدارية والفنية والمالية 
ويتخذ ما يران مناسباً من الارارات واإلجراءات لتحايق ، را ها و،هدافها، بما في 

 ذلك:
 
 و ب السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها. -1
ازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي  إعداد مشروع مو -5

 العتمادن.
إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلاة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية  -3

 والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي.

 اقتراح رسوم تاديم الخدمات التي تادمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها. -4

  تعيين مدقاي الحسابات وتحديد ،تعابهم في بداية كل سنة مالية. -2
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 (9المادة )
 

يجتمب مجلس المديرين مرة واحدة على ا قل كل شهر ، وتتم دعوة المجلس 
بح ور ثلثي ا ع اء بمن فيهم لالنعااد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب الاانوني 

رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية ،صوات ا ع اء الحا رين ، وعند تساوي 
ا صوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وتدون قرارات المجلس في 

 محا ر يوقب عليها رئيس الجلسة وا ع اء الحا رون.
 

 (13المادة )
 

لجان فرعية دائمة ،و مؤقتة لمساعدته في ،داء يجوز لمجلس المديرين تشكيل  -1
مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها، كما يجوز له 

 ،ن يفو ها ببعض صالحياته.
لمجلس المديرين ،ن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم  -5

لح ور اجتماعاته من الخبراء والمختصين، دون ،ن يكون لهم صوت 
 ود في المداوالت.معد

 (11المادة )
 

باستثناء حاالت النش والخطأ الجسيم ال يكون مجلس المديرين ،و رئيسه ،و ،ي 
ع و من ،ع ائه ،ثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤوالً تجان النير عن ،ي فعل ياوم 
به ،و ترك يرتكبه فيما يتصل بهذن اإلدارة ، وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة تجان 

 النير عن هذا الفعل ،و الترك.
 

 (16) المادة
 

رئيس مجلس المديرين هو المدير العام للهيئة ويمثلها في عالقاتها مب النير، ويتولى 
 تصريف كافة شؤونها بما يكفل تحايق  اياتها، ويشمل ذلك دونما حصر:

 
 تنفيذ السياسة العامة التي ي عها مجلس المديرين والارارات التي ُيصدرها. .1
 إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعر ها على مجلس المديرين. .5

 اإلشراف على ،عمال الجهاز التنفيذي للهيئة. .3

اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية واإلدارية والفنية المنظمة للعمل في  .4
 الهيئة.
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اإلشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيب االتفاقيات  .2
 لتفاهم الالزمة لذلك.ومذكرات ا

ممارسة ،ية صالحيات ،خرى يخولها إليه مجلس المديرين ،و ينص عليها ،ي  .2
 قرار يصدر بموجب هذا الاانون.

 

 (10المادة )
 

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام وعدد من الموظفين الذي يطبق بشأنهم 
 حله.نظام شؤون الموظفين إلمارة دبي ،و ،ي تشريب يحل م

 
 (14المادة )

 
تنال إلى الهيئة بموجب هذا الاانون كافة الحاوق وااللتزامذات والمسذؤوليات المناطذة 
بمجلس دبذي للتعلذيم والمشذاريب التذي يرعاهذا ، ويكذون للهيئذة الحذق فذي ناذل ،ي مذن 

 موظفي الجهات المذكورة ،و تعيين موظفين جدد طباا لحاجة العمل.
  

 (15المادة )
 

 في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها الايام بما يلي :  يكون للهيئة
 
إمتالك ا را ي والعاارات الكائنذة فذي اإلمذارة والمخصصذة إل ذراض تعليميذة  -1

 بما يحاق ،هداف الهيئة.
المشاركة في توفير البنية التحتية والمباني واإلدارة و،ية خدمات ،خرى مطلوبذة   -5

 لتحايق ، راض الهيئة. 

ت واالتفاقيات مب المؤسسات وا شخاص والشركات والهيئذات فذي إبرام الشراكا -3
 المشاريب داخل اإلمارة ،و خارجها فيما يتعلق بمجاالت مسؤولياتها.

 
 

 (12المادة )
 

 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 
 
 ة. لدولالدعم المارر للهيئة في الميزانية العامة ل -1
 لكافة.الرسوم وبدل الخدمات التي تادمها ل -5



 2 

 المنح والهبات التي تتلااها الهيئة ويابلها المجلس التنفيذي.  -3

 ،ية موارد ،خرى يارها المجلس التنفيذي. -4
 

 (17المادة )
 

 ُتعفى الهيئة من جميب ال رائب والرسوم المحلية على اختالف ،نواعها.
 
 (18المادة )
 

ل اتفاقيذة عمذل تبذرم تنظم وتدار العالقة بذين الهيئذة والمؤسسذات التابعذة لهذا مذن خذال
ا هذداف ولمدة سنتينُ تحدد بموجبها ا هداف اإلستراتيجية لهذن المؤسسات بما يتفذق 

العامة للهيئذة كمذا تحذدد إطذار العمذل المشذترك والصذالحيات والمسذؤوليات لكذل مذن 
 .الهيئة والمؤسسات التابعة لها

 
 (19المادة )
 

ومبذاد  المحاسذبة التجاريذة ، وتبذد،  تتبب الهيئة في تنظيم حساباتها وسجالتها ،صذول
سنتها المالية في اليوم ا ول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسذمبر 
من كل عام ، على ،ن تبد، السنة المالية ا ولى من تاريخ العمل بهذا الاذانون وتنتهذي 

 في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
 

 (63)المادة 
 

 يلنى ،ي حكم في ،ي تشريب آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه و،حكام هذا الاانون.
 
 

 (61المادة )
 

 الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرن.ينشر هذا الاانون في الجريدة 
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم 
 حاكم دبي         
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