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 1022لسنة  (12)رقم  قرار المجلس التنفيذي
 بشأن

 بالمناطق الحرة في إمارة دبي العالي التعليممؤسسات 
 ـــــــــــ

 

 رئيس المجلس التنفيذي    ولي عهد دبي     نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 3003لسنة ( 3)القانون رقم طالع على االبعد 
 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، 3002لسنة ( 30)وعلى القانون رقم 

 

 :نصدر القرار التالي
 التعريفات

 (2)المادة 
 

 ،كل منها إزاءنة ي  بالمعاني الم القرار،وردت في هذا  حيثمايكون للكلمات والعبارات التالية 
 :على خالف ذلكسياق النص  يدلما لم 
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة :الدولة
 .إمارة دبي :اإلمارة

 .المجلس التنفيذي لإلمارة :المجلس التنفيذي

 .أية منطقة حرة منشأة في اإلمارة :المنطقة الحرة
 .سلطة المنطقة الحرة :السلطة
 .المعرفة والتنمية البشرية في دبيهيئة  :الهيئة

 .مدير عام الهيئة :المدير العام
أو فرع لمنشأة تعليمية موجودة داخل  مستقلةمنشأة تعليمية كل  :التعليمية مؤسسةال

قبل  من األكاديمي التصريح ، يتم منحهاالدولة أو خارجها
 المنطقة داخلالتعليم العالي والبحث العلمي  برامج تقديملالهيئة 
وتهدف إلى منح الشهادة العلمية في أي برنامج ال تقل  الحرة،

مدة الدراسة فيه عن سنة بعد الحصول على شهادة الثانوية 
 .وغيرهاوتشمل الجامعة والكلية  العامة أو ما يعادلها،
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سلسلة من المساقات أو الوحدات الدراسية تقدمها المؤسسة  :التعليم العاليبرامج 
المتطلبات الخاصة للحصول على الشهادة  التعليمية الستكمال

 .العلمية
 للمؤسسة بموجبها يصرح والتي السلطة، عن الصادرة الرخصة :التجارية الرخصة

 .الحرة المنطقة داخل نشاطها بمزاولة التعليمية
والتي تتضمن موافقتها على قيام  الهيئة عن الصادرة الوثيقة :األكاديمي التصريح

 .الحرة المنطقة فينشاطها بمزاولة  يةلمؤسسة التعليما
شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو الدبلوم  :العلميةالشهادة 

 المؤسسةالعالي أو الماجستير أو الدكتوراه التي تمنحها 
 .في أي حقل من حقول المعرفة التعليمية

 يةالتعليم ةمؤسساللشهادة العلمية الممنوحة من با الهيئة اعتراف :التصديق
 .بنجاح عليها الحصول متطلبات اجتازوا الذين للطلبة

 

 نطاق التطبيق
 (2)المادة 

 

العاملة في المنطقة الحرة سواء ية مؤسسات التعليمالعلى كافة  القرارأحكام هذا  ُتطبق
 .المصرح لها قبل العمل بأحكامه أو التي يتم التصريح لها بعد العمل بأحكامه

 

 وصالحيات الهيئةمهام 
 (3)المادة

 

لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة اإلشراف على المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة، 
 :ويكون لها على وجه الخصوص القيام بما يلي

 
منح الموافقة األولية للحصول على الرخصة التجارية للجهات الراغبة بتقديم برامج  -1

الحرة وذلك وفقًا للمعايير واالشتراطات المعتمدة لديها التعليم العالي داخل المناطق 
 .في هذا الشأن
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منح الجهات الراغبة بتقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة التصريح  -3
األكاديمي بعد استكمال إجراءات ومتطلبات منح هذا التصريح، واإلعالن عن هذا 

 .مناسبة التصريح بالكيفية والوسيلة التي تراها الهيئة

اعتماد المعايير والضوابط الالزمة لمنح التصريح األكاديمي، وكذلك اعتماد اآللية  -3
 .الالزمة لتنظيم أعمال المؤسسة التعليمية

تحديد اإلجراءات والمستندات والوثائق والسجالت والمرافق والتجهيزات والمتطلبات  -4
توفيرها من قبل الجهات  الفنية واإلدارية والمالية والضمانات والموافقات المطلوب

 .الراغبة بالحصول على التصريح األكاديمي

بالتقويم الذاتي  يةمؤسسات التعليمالسترشادية لقيام الليات ااآلسس و األوضع  -5
 .ومخرجاتها على نحو سليم ولبرامج التعليم العاليألنشطتها 

يمية، وكذلك اعتماد التقويم السنوي لبدء ونهاية العام الدراسي لدى المؤسسات التعل -2
 .اعتماد برامجها والشهادات العلمية التي تمنحها

مراقبة التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير والضوابط المحددة في هذا القرار واللوائح  -7
خالل دراسة وذلك من الصادرة عن الهيئة وبالتصاريح األكاديمية الصادرة لها، 

 .التقارير والزيارات الميدانية

، والتأكد من لدى المؤسسات التعليمية التعليم العاليبرامج مراقبة وضبط جودة  -8
 .المعتمدة من الهيئة في هذا الشأنمعايير المبادئ الجودة و ل هاتطبيق

 .يةمؤسسات التعليمالتصديق الشهادات العلمية الصادرة عن  -9

الي والمستويات وبرامج التعليم العبأسماء المؤسسات التعليمية، بيانات إنشاء قاعدة  -10
 .التي تقدمها واألنشطة التي تزاولها

 

 مزاولة النشاط
 (4)المادة 

 

يحظر على أية جهة تقديم برامج التعليم العالي داخل المنطقة الحرة، إال بعد  -أ
 .حصولها على تصريح أكاديمي مسبق من الهيئة

عاٍل أو منح يحظر على المؤسسة التعليمية مزاولة نشاطها بتقديم أي برنامج تعليم  -ب
أية شهادة علمية غير واردة في التصريح األكاديمي الصادر لها إال  بعد الحصول 

 .على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك
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 منح التصريح األكاديمي
 (5)المادة 

 

تقوم الهيئة بالكشف والتدقيق الموقعي على الجهة مقدمة طلب الحصول على الترخيص 
 :على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من اإلجراءات التاليةاألكاديمي، ويكون للهيئة 

 

قيامها و  ،التشغيل متطلبات لكافة التصريح األكاديمي طالبة الجهة استيفاء حال في -1
 النشاط لمزاولة التصريح األكاديمي منحها يتم تحددها الهيئة التي النواقص استكمالب

 .التعليمي

التشغيل أو عدم استكمال النواقص خالل المهلة أما في حال عدم توفيرها لمتطلبات  -7
لمزاولة النشاط  التي تحددها الهيئة، فإنه ال يتم منح هذه الجهة التصريح األكاديمي

 .ويتم مخاطبة السلطة إللغاء الترخيص التجاري إذا حصلت عليه

بقبول طلبه أو  على الهيئة إخطار المالك أو المؤسس طالب التصريح األكاديمي -5
الل تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب كاماًل، وفي حال ُمضي المدة رفضه خ

 .المذكورة دون تبليغه، يعتبر طلبه مرفوضاً 
 

 مدة صالحية التصريح األكاديمي
 (6)المادة 

 

مماثلة بناًء على  لمدد هتجديد ويجوز واحدة، سنة التصريح األكاديميصالحية  مدة تكون
 .على األقل من تاريخ انتهائه يوماً  تسعين قبلطلب يقدم إلى الهيئة من المؤسسة التعليمية 
 التصريح األكاديميتعديل بيانات 

 (7)المادة 
العلمية التي تمنحها، شهادات ر اسمها، أو عنوانها، أو اليتغي يةالتعليم مؤسسةالعلى  يحظر

أو أي تعديل  أو المساهمين فيها، التي تقدمها، أو أنظمتها الدراسية، التعليم العاليأو برامج 
 .جوهري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك
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 المقر الرئيس
 (8)المادة 

 

لمزاولة النشاط التعليمي، وأن  مالئمو  مستقل مقر يةتعليم مؤسسة لكل يكونيجب أن  -أ
االشتراطات والمتطلبات الفنية والهندسية والصحية والبيئية لكافة  ياً مستوفيكون 

 .المعتمدة في هذا الشأن

مع عدم اإلخالل باشتراطات البناء والصحة والسالمة المهنية المنصوص عليها في  -ب
التشريعات السارية في اإلمارة، تحدد الهيئة بنظام يصدر عنها المواصفات الفنية 

 .التعليميةالالزم توفرها في مقر المؤسسة 

 استئجار أوإليها إضافة مرافق جديدة  أو مبانٍ  ةإنشاء أي يةالتعليم مؤسسةلل يجوز ال - ج
موافقة  على الحصولأو إسكان الطلبة، قبل  مزاولة النشاط التعليميلغايات  مقر أي

 .المسبقة على ذلك الهيئة
 

 الشهادات واالعتراف بها تصديق
 (9) المادة

 

الصادرة عن المؤسسة التعليمية، والتي يتم التصديق عليها من قبل تعتبر الشهادات العلمية 
 .الهيئة معترف بها في اإلمارة، وملزمة لكافة الجهات العامة والخاصة فيها لكافة األغراض

 
 

 الرئيس األكاديمي

 (20)المادة 
 

يًا، يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية رئيس أكاديمي متفرغ إلدارتها واإلشراف عليها أكاديم
ويكون المسؤول األول أمام الهيئة عن المؤسسة، ويشترط في هذا الرئيس أن يكون مشهودًا 
له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وأن تتوفر فيه كافة 

 .المتطلبات األخرى التي تحددها الهيئة في هذا الشأن
 

 التزامات المؤسسة التعليمية
 (22)المادة 

 

 :يجب على المؤسسة التعليمية االلتزام بما يلي
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تأمين المستلزمات الضرورية لممارسة أنشطتها التعليمية من أجهزة ومعدات وأثاث  -1
 .وحافالت وغير ذلك من المستلزمات التي ترى الهيئة ضرورة توفيرها

الالزمة تأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية داخل مقرها، وتوفير الخدمات  -7
 .لمزاولة نشاطها

بالغ الهيئة بأسمائهم وبياناتهم ومؤهالتهم  -5 تعيين الكوادر اإلدارية والفنية المؤهلة، وا 
 .العلمية وأسس اختيارهم

رشادات الهيئة المقرإدارة  -5  .األكاديمي وملحقاته طبقًا لتعليمات وا 

 .المحافظة على الجودة األكاديمية -3

 .ع األكاديمي والمالي واإلداري للمؤسسةتقديم تقرير سنوي للهيئة عن الوض -6

لين من قبلها عند قيامهم  -2 تقديم كافة المعلومات والبيانات للهيئة وموظفيها، والمخو 
 .بأعمال التدقيق والتقييم على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها

 .إنشاء السجالت والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين بالمؤسسة -8

 .األكاديمي للمؤسسة التعليميةتعيين الرئيس  -9

 .المحافظة على النظام العام واآلداب العامة وقيم وتقاليد الدولة وعدم اإلساءة لألديان -13

 .الهيئة تحددهاالتزامات أخرى  أية -11
 

 الرقابة والتقييم
 (21)المادة 

 

شراف الهيئة،  -أ ويكون للهيئة تشكيل اللجان تخضع المؤسسة التعليمية لرقابة وا 
سواء من موظفي الهيئة أو من خارجها لمراقبة أنشطتها التعليمية، المتخصصة 

 .ومدى التزامها بالشروط واألحكام والمعايير المعتمدة

 .تضع الهيئة آلية لتقييم أداء المؤسسات التعليمية وضمان الجودة لديها -ب

تائجه تقييم المؤسسة التعليمية، ولها أن تنشر ن نتائج تصدر الهيئة تقريرًا سنويًا عن   - ج
 .بالطريقة التي تراها مناسبة

 
 

 
 

 التنازل عن التصريح األكاديمي
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 (23)المادة 
 

التصريح األكاديمي ألية مؤسسة تعليمية أو أية جهة أخرى قبل  ال يجوز التنازل عن
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، ويعتبر أي تنازل يتم خالفًا ألحكام هذه 

 .المادة باطالً 
 

 الرسوم
 (24)المادة 

 

 العلمية الشهاداتعلى تستوفي الهيئة نظير إصدار التصريح األكاديمي والتصديق  -أ
واللوائح الصادرة بموجبه الرسوم  المنصوص عليها في هذا القراروسائر الخدمات 

 .الُملحق بهذا القرار( 1)المنصوص عليها في الجدول رقم 

لحساب القرار بموجب أحكام هذا  استيفاؤهاالرسوم والغرامات التي يتم قيم تؤول  -ب
 .الخزانة العامة لحكومة دبي

 

 العقوبات
 (25)المادة 

 

عاقب كل من يخالف آخر، يُ  تشريععليها أي  ينصمع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  -أ
 رقم الجدول في المبي نة المالية اتغرامالب بموجبه الصادرة واللوائح القرارأحكام هذا 

 .القرار بهذا الُملحق( 7)

من هذه المادة ( أ)بالفقرة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه  ُتضاعف -ب
 السابقة المخالفة ارتكاب من واحدة سنة خالل المخالفة ذات ارتكاب معاودة حالفي 
ئتي ألف م( درهم 733.333) على مضاعفتها حال في الغرامة تزيد ال أن على لها

 .درهم

عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة، يكون للهيئة وبالتنسيق مع باإلضافة إلى  - ج
 :الجهات المعني ة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية

 

 .وقف المؤسسة عن تسجيل الطلبة الجدد -1
لغاء التصريح األكاديم -7  . يإغالق المؤسسة وا 

 

 القضائية الضبطية
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 (26)المادة 
 

الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري يكون لموظفي ومفتشي الهيئة 
الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القرار واللوائح الصادرة 
بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المؤسسة التعليمية ومرافقها المختلفة، واالطالع 

رير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد على سجالتها وقيودها لضبط المخالفات وتح
 .الشرطة

 

 التظلم من قرارات الهيئة
 (27)المادة 

لكل ذي مصلحة أن يتظلم خطيًا إلى المدير العام خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره 
بالقرارات أو اإلجراءات الصادرة عن الهيئة، ويتم البت في هذا التظلم خالل مدة ال تتجاوز  
ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك من خالل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر 

 .القرار الصادر عن اللجنة في هذا التظلم نهائياً 
 

 تنفيذ أحكام هذا القرار
 (21)المادة 

 

يصدر المدير العام اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة 
 .الرسمية لحكومة دبي

 

 توفيق األوضاع 
(29) 

 

المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما  يةمؤسسات التعليمالكافة على 
 .العمل بهسنة من تاريخ لى ال تزيد عيتفق وأحكامه خالل مهلة 

 

 اإللغاءات
 (10)المادة 

 

 .القرارمع أحكام هذا فيه  يتعارضإلى المدى الذي آخر  قراريلغى أي نص في أي 
 

 النشر والسريان
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 (12)المادة 
 

 .ويعمل به من تاريخ نشره ،في الجريدة الرسمية القرارُينشر هذا 

 
 
 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي                                                             

 رئيس المجلس التنفيذي    
 
 

 م2122يونيو  22دبي بتاريخ  صدر في
 هـ2242رجـــب  22ق ـــــــــــــــــــــــــــالمــوافـ
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 (2)جدول رقم 
 بتحديد رسوم منح التصاريح وتصديق الشهادات

 ـــــــــ
 الرسم بالدرهم البيــــان م
 133,333 .تعليم عالٍ برامج  3إلى  1التصريح األكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم من  2

 123,333 .برامج تعليم عالٍ  13إلى  6التصريح األكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم من  2

 733,333 .برنامج تعليم عاٍل فأكثر 11التصريح األكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم  4

المؤسسدددة  تصددديق الشدددهادات العلميددة وكشدددوف الدددرجات وأيدددة مسددتندات أخدددرى تخددص طلبدددة 2
 .التعليمية

لكل شهادة  733
 أو كشف أو مستند

 

 

 (2)جدول رقم 
 بتحديد مخالفات وغرامات المؤسسات التعليمية

 ـــــــــ
 الغرامة بالدرهم وصف المخالفـة م
مزاولة النشاط التعليمي داخل المنطقة الحرة بدون تصريح أكاديمي صادر عن  2

 .الهيئة
733,333 

 133,333 .غير وارد في التصريح األكاديميمزاولة أي نشاط  2
عن كل شهر  33,333 .مزاولة النشاط بتصريح أكاديمي منتهي الصالحية 4

تأخير وبما ال يزيد عن 
 ألف درهم 733,333

أنشطتها سواء باإلضافة إجراء أي تعديل على برامج التعليم العالي لديها أو  4
 .المسبقة على ذلكأو الحذف دون الحصول على موافقة الهيئة 

33,333 
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 13,333 .تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي الهيئة 5
 33,333 .التأخير في بدء الدراسة عن الموعد المحدد من قبل الهيئة 2
 133,333 .عدم توفير المستلزمات الالزمة لمزاولة نشاطها التعليمي 7
على موافقة إنشاء أو إضافة أو استئجار أية مرافق خاصة بها قبل الحصول  8

 .الهيئة المسبقة على ذلك
33,333 

عدم تحقيق معايير األمن والصحة والسالمة المهنية المعتمدة  من قبل الهيئة  9
 .داخل المقر

33,333 

عدم تزويد الهيئة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تطلبها في المواعيد  21
 .المحددة

33,333 

 133,333 .والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيهاعدم إنشاء السجالت  22
 133,333 .مخالفة شروط التصريح األكاديمي 22
 133,333 .تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على التصريح األكاديمي 24
عدم قيام المؤسسة التعليمية العاملة في المنطقة الحرة قبل العمل بأحكام هذا  22

 .بتوفيق أوضاعها خالل المهلة المحددةالقرار 
133,333 

 33,333 .عدم االلتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة 25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


