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 2021( لسنة 26) مرسوم رقم
 بشأن

ـــــد  مركــــز دبــــي للتوحُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم  نحن 
 

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 2003( لسنة 3)بعد االطالع على القانون رقم 
د، 2001( لسنة 21وعلى المرسوم رقم )  بإنشاء مركز دبي للتوحُّ
 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي، 2015( لسنة 9وعلى المرسوم رقم )

 

 نرسم ما يلي:
 

 التعريفات
 (1مادة )ال

 

وردت في هذا المرسوم، المعاني الُمبّينة إزاء ُكلٍّّ منها، تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما 
  ما لم يُدل سياق النص على غير ذلك:

 إمارة دبي. : اإلمارة
 المجلس التنفيذي لإلمارة. : المجلس التنفيذي

د. : المركز  مركز دبي للتوحُّ
 مجلس إدارة المركز. : مجلس اإلدارة

 للمركز. الُمدير التنفيذي : الُمدير التنفيذي
د أحد االضطرابات النمائّية العصبّية، ونوع من اإلعاقات التطويرّية التي  : اضطراب طيف التوحُّ

ُيسبِّّبها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي )الُمخ(، يتمّيز 
ّسي واللغوي، وبالتالي الُقدرة  بتوقُّف أو ُقصور في ُنُمو اإلدراك الحِّ

 والتعلُّم والتفاُعل االجتماعي.على التواُصل والتخاُطب 
 

 نطاق التطبيق
 (2المادة )

 

د"ُتطّبق أحكام هذا المرسوم على  ( لسنة 21الُمنشأ بُموجب المرسوم رقم ) "مركز دبي للتوحُّ
الُمشار إليه، باعتباره ُمؤّسسة غير ُحكومّية ال تهدف إلى تحقيق الربح، تتمّتع  2001
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واالستقالل المالي واإلداري واألهلّية القانونّية الالزمة لُمباشرة األعمال بالشخصّية االعتبارّية 
فات التي تكفل تحقيق أهدافه.  والتصرُّ

 

 مقر المركز
 (3المادة )

 

ئ له ُفروعًا أو  يكون مقر المركز الرئيس في اإلمارة، ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة أن ُينشِّ
 مكاتِّب داخل اإلمارة وخارجها.

 

 المركزأهداف 
 (4المادة )

 

 يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
دًا على ُمستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية  .1 الُمساهمة في جعل اإلمارة مركزًا رائِّ

صة الُمعتمدة لألشخاص الذين تم  الخاّصة والخدمات العالجّية التأهيلّية الُمتخصِّ
د  .تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ

د وأسرِّهم زيادة وعي  .2 الُمجتمع بحاجات األشخاص الذين ُيعانون من اضطراب طيف التوحُّ
لين معُهم.  ومن يعتني بهم والُمتعامِّ

د  .3 الُمساهمة في تنسيق وتوجيه الُجهود اإلقليمّية الُمتعلِّقة بالتعريف باضطراب طيف التوحُّ
ه وُمتطّلبات التعاُمل الُمالئِّمة مع األشخاص الذي ية بأعراضِّ ن تم تشخيُصهم والتوعِّ

د.  باضطراب طيف التوحُّ
لة لألشخاص الذين  .4 صة والُمتكامِّ الُمساهمة في تقديم الخدمات التأهيلّية والتربوّية الُمتخصِّ

د، وتوفير الّدعم اإلرشادي والبرامج التدريبّية ألسرِّهم  تم تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ
 وللقائِّمين على رعايتِّهم.

د في الُمجتمع، من خالل تمكينِّهم دمج األطفال الذين تم ت .5 شخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ
طة أفضل برامج التربية الخاّصة وخدمات العالج  لة بواسِّ من الوصول إلى إمكاناتِّهم الكامِّ

 .التأهيلي الُمعتمدة عالمّياً 
 

 اختصاصات المركز
 (5المادة )

 

 ّيات التالية:يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصالح
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د بالتنسيق  .1 ياسات والخطط االستراتيجّية الالزمة لُمواجهة اضطراب طيف التوحُّ وضع السِّّ
 مع الجهات المعنّية في اإلمارة.

د في اإلمارة .2 فة إلى معرفة واقع اضطراب طيف التوحُّ راسات الهادِّ  .إعداد البحوث والدِّ
 للتسجيل في المركز.تحديد المعايير واالشتراطات الواجب توفُّرها  .3
توفير الخدمات التربوّية والنفسّية والتأهيلّية والرِّعاية السليمة والّدعم لألشخاص الذين تم  .4

د وأسرِّهم ومن يعتني بهم.  تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ
د  .5 توفير الخدمات السريرّية الالزمة للتشخيص والكشف والتقييم الضطراب طيف التوحُّ

للجميع األطفال المُ   .حالين إلى المركز ألغراض التقييم والتسجيل والتدخُّ
اقتراح وتنفيذ الُمبادرات والبرامِّج الّرامية إلى زيادة الوعي بأهّمية عالج اضطراب طيف  .6

د.   التوحُّ
تنظيم الّندوات والُمؤتمرات والّدورات والبرامج التدريبّية وورش العمل الُمتعلِّقة بعمل المركز،  .7

صدار المطبوعا  ت والمنشورات التي ُتسهِّم في تحقيق أهدافِّه.وا 
م أحدث المقاييس المعمول بها عالمّيًا للكشف عن  .8 لة ُتقدِّ ل ُمتكامِّ العمل كوحدة تقييم وتدخُّ

ّدته وتحديد الحاالت األخرى الُمرتبِّطة به د وتقييم شِّ  .أعراض اضطراب طيف التوحُّ
صة والبرامج العال .9 جّية الُمختلِّفة لألشخاص الذين تم تقديم خدمات الرِّعاية الُمتخصِّ

لين لدى المركز والمرافِّق  صين العامِّ طة الُمتخصِّ د، بواسِّ تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ
الُمصّممة بمعايير عالمّية، التي ُتمّكن من منح هؤالء األشخاص العوامِّل التي يحتاجونها 

 .للوصول إلى أعلى ُمستويات االستقاللّية في الُمجتمع
صة داخل وخارج الُفصول الدراسّية وفق إطار فلسفة تعليمّية  توفير.10 برامج تعليمّية ُمتخصِّ

عداد المناهج العلمّية التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الذين تم تشخيُصهم  حة، وا  واضِّ
ياسة الوطنّية في مجال  د، والُمتوافِّقة مع المعايير العالمّية والسِّّ باضطراب طيف التوحُّ

 اّصة.التربية الخ
فات الفريدة لُِّكل .11 تزويد األطفال بخّطة تعليمّية فردّية يتم تصميمها بعناية، لتعكس الصِّ

 .طفل وُتلّبي االحتياجات التعليمّية الخاّصة به
د، .12 صة لألطفال الذين تم تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ توفير الخدمات الُمتخصِّ

 والجلسات الُمكّثفة الفردّية التي ُتركِّز على تطوير مهارات االتصال والتفاُعل. 
ز من استقاللّية األشخاص الذين تم .13 تحسين مهارات الحياة اليومّية والمِّهنِّّية التي ُتعزِّ

د في شّتى مناحي الحياة، وفقًا ألفضل المعايير تشخيُصهم باضطراب طي ف التوحُّ
 والُممارسات الُمعتمدة عالمّيًا.
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َهني لألشخاص الذين تم تشخيُصهم باضطراب طيف .14 توفير برامج التدريب والتطوير المِّ
د، بهدف رفع الكفاءات والخبرات لديهم، والعمل على ُمساعدتِّهم في التكيُّف مع  التوحُّ

 ّدات التي تطرأ في الُمجتمع.جميع الُمستجِّ 
َهني في مجاالت التربية الخاّصة، وعالج النُّطق، .15 توفير برامج التدريب والتطوير المِّ

ل الُمبكِّر، وذلك للكوادِّر  والعِّالج الوظيفي والحركي والّنفسي، والتشخيص والتقييم والتدخُّ
لة لدى المركز، وأولِّياء أمور األشخاص الذين تم  تشخيُصهم باضطراب طيف الفّنية العامِّ

حة في مجال  راسات والُبحوث العلمّية والُممارسات الّناجِّ د، باالعتماد على أحدث الدِّ التوحُّ
د.  تأهيل وعالج األشخاص الذين تم تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ

صة في مجال عمل المركز، .16 عقد الّشراكات مع الجهات المحّلية واإلقليمّية والدولّية الُمتخصِّ
 والتنسيق معها في ُكل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز.

عادة تأهيل األشخاص الذين تم .17 صة في مجال عالج وا  ر وطنّية ُمتخصِّ إعداد وتأهيل كوادِّ
د، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنّية في  تشخيُصهم باضطراب طيف التوحُّ

 اإلمارة أو خارجها.
 قًا للتشريعات الّسارية في اإلمارة.جمع التبرُّعات لصالح المركز، وف.18
شراء واستئجار وتملُّك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بمهامِّها، والتصرُّف .19

فات القانونّية.  بها بكاّفة أوجه التصرُّ
أي مهام أو صالحّيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليُفه بها من .20

 المجلس التنفيذي.
 

 الهيكل التنظيمي للمركز
 (6المادة )

 

 يتأّلف المركز من الُمستويات التنظيمّية التالية:
 مجلس اإلدارة. .1
 الجهاز التنفيذي. .2

 

 تشكيل مجلس اإلدارة
 (7المادة )

 

يكون للمركز مجلس إدارة، يتأّلف من رئيس ونائبٍّ للرئيس، وعدد من األعضاء من ذوي  -أ
( 9( خمسة أعضاء وال يزيد على )5الخبرة والكفاءة واالختصاص، ال يقل عدُدهم عن )
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من رئيس  تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة، يتم تعييُنهم بقرار
 ( ثالث سنوات قابلة للتجديد.3المجلس التنفيذي لُمّدة )

إذا لم يتضّمن قرار تشكيل مجلس اإلدارة تحديد نائب لرئيس مجلس اإلدارة، فعلى مجلس  -ب
اإلدارة أن يختار في أّول اجتماعٍّ له نائبًا للرئيس، وذلك باإلجماع أو بأغلبّية أصوات 

 أعضائِّه.
وطة به عن تنفيذ المهام المنُ  التنفيذي مجلسالباشرًة أمام مسؤواًل مُ  مجلس اإلدارةيكون  -ج

ارية في اإلمارة، وما يتم والتشريعات السّ  بُمقتضاهادرة والقرارات الّص  المرسومهذا  بُموجب
 .التنفيذي مجلساله به من تكليفُ 

 

 اختصاصات مجلس اإلدارة
 (8المادة )

 

لطة الُعليا التي ُتشرِّف على المركز، وعلى تحقيقِّه ُيعتبر  -أ ألهدافِّه وتسيير مجلس اإلدارة السُّ
 ُشؤونه، ويكون لمجلس اإلدارة على وجه الُخصوص المهام والصالحّيات التالية:

ياسة العاّمة للمركز، وخططه االستراتيجّية  .1 ه االستراتيجي والسِّّ رسم واعتماد التوجُّ
ها.  والتطويرّية والتشغيلّية، واإلشراف على تنفيذِّ

ياسات والخطط االستراتيجّية ال .2 د، ورفعها إقرار السِّّ الزمة لُمواجهة اضطراب طيف التوحُّ
 إلى المجلس التنفيذي العتمادها.

 اعتماد المشاريع والبرامج والُمبادرات الخاّصة بالمركز. .3
 اعتماد مشروع الُموازنة السنوّية والحساب الختامي للمركز. .4
مها المركز، وضوابط  .5  اإلعفاء منها.اعتماد البدالت المالّية للخدمات والبرامِّج التي ُيقدِّ
لطة  .6 د، والتنسيق في هذا الشأن مع السُّ اقتراح التشريعات الُمتعلِّقة باضطراب طيف التوحُّ

 الُمختّصة في اإلمارة.
 اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. .7
مة والقرارات الُمتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في الّنواحي اإلدارّية  .8 اعتماد اللوائح واألنظِّ

 والفّنية.والمالّية 
 تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والُمؤّقتة، وتحديد مهاّمها واختصاصاتِّها وآلّية عملها. .9

نجازاتِّه، بما في ذلك التقارير الّسنوية والماليّة .10 طتِّه وا  ُمراجعة تقارير أعمال المركز وأنشِّ
 وتقارير األداء، ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

 التنفيذي للمركز.تقييم وُمتابعة أداء الجهاز .11
بة بشأنها..12  دراسة التقارير الُمتعلِّقة بسير العمل في المركز، واتخاذ القرارات الُمناسِّ
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وضع الّضوابط الخاّصة بجمع التبرُّعات لصالح المركز وصرفها لألغراض الُمخّصصة .13
 لها، بما يّتفق مع التشريعات الّسارية في اإلمارة.

بًا من.14 ذوي الخبرة واالختصاص لُمعاونتِّه في القيام بالمهام  االستعانة بمن يراه ُمناسِّ
 المنوطة بالمركز.

مونها في .15 سابات الخارجيين، وُمراجعة التقارير والُمالحظات التي ُيقدِّ تعيين ُمدقِّقي الحِّ
 نهاية كل سنة مالّية، وتحديد أتعابهم وعزلِّهم.

أو يتم تكليُفه بها من أي مهام أو صالحّيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، .16
 المجلس التنفيذي.

يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحّياته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه  -ب
المادة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو للُمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض 

 خّطيًا وُمحّددًا.
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة
 (9المادة )

 

اإلدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مّرة واحدة على يعقد مجلس  -أ
( ثالثة أشُهر، أو ُكّلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاُته صحيحة 3األقل ُكل )

 بُحضور أغلبّية أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أو نائُِّبه من بينِّهم.
ر مجلس اإلدارة قراراتِّه  -ب رين، وعند تساوي ُيصدِّ وتوصياتِّه بأغلبّية أصوات األعضاء الحاضِّ

 .األصوات ُيرّجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع
يات مجلس اإلدارة في محاضر ُيوقِّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء  -ج ُتدّون قرارات وتوصِّ

رون.  الحاضِّ
رًا لمجلس  -د اإلدارة، يتوّلى توجيه يختار رئيس مجلس اإلدارة من بين ُموّظفي المركز ُمقرِّ

ر  الّدعوة ألعضاء مجلس اإلدارة لُحضور اجتماعاتِّه، وا عداد جداول أعمالِّه، وتحرير محاضِّ
ياتِّه، وأي مهام أخرى يتم تكليُفه بها من رئيس  اجتماعاتِّه، وُمتابعة تنفيذ قراراتِّه وتوصِّ

 مجلس اإلدارة.
بًا من ذوي الخبرة يجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو لُحضور اجتماعاتِّه من يرا  -ه ه ُمناسِّ

 واالختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في ُمداوالت مجلس اإلدارة.
ه في حال غيابِّه أو قيام مانع يحول بينه وبين  -و يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيسِّ

 ُمزاولة مهامِّه.
 



 
 

 هـ 1442 ذو الحجة 16 م 2021يوليو  26  524العدد  55السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 7

 
 

 الجهاز التنفيذي للمركز
 (10المادة )

 

 الُمدير التنفيذي، وعدد من الُموّظفين الفّنيين واإلداريين.يتكّون الجهاز التنفيذي للمركز من  -أ
ّمة القيام باألعمال التشغيلّية والفّنية للمركز، وتقديم الّدعم  -ب ُتناط بالجهاز التنفيذي للمركز ُمهِّ

 اإلداري والفّني لمجلس اإلدارة.
مة الخاّصة بُشؤون  -ج الموارد البشرّية تسري على ُموّظفي الجهاز التنفيذي للمركز أحكام األنظِّ

 التي يعتمِّدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
 

 التنفيذي الُمديرتعيين 
 (11المادة )

 

رهالتنفيذي بقرار  الُمديرُيعّين  -أ  .مجلس اإلدارةرئيس  ُيصدِّ
وطة به عن تنفيذ المهام المنُ  اإلدارة باشرًة أمام مجلسالتنفيذي مسؤواًل مُ  الُمديريكون  -ب

ارية في اإلمارة، وما يتم والتشريعات السّ  بُمقتضاهادرة والقرارات الّص  المرسومهذا  بُموجب
 .اإلدارة ه به من مجلستكليفُ 

 

 اختصاصات الُمدير التنفيذي
 (12المادة )

 

 يتوّلى الُمدير التنفيذي المهام والصالحّيات التالية:
ياسة العاّمة والخطط االستراتيجّية والتطويرّية  .1 والتشغيلّية للمركز، ورفعها إلى اقتراح السِّّ

 مجلس اإلدارة العتمادها.
يات الّصادرة عن مجلس  .2 ياسة العاّمة الُمعتمدة للمركز والقرارات والتوصِّ ُمتابعة تنفيذ السِّّ

 اإلدارة.
د بالتنسيق  .3 ياسات والخطط االستراتيجّية الالزمة لُمواجهة اضطراب طيف التوحُّ إعداد السِّّ

 اإلمارة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. مع الجهات المعنّية في
هما إلى مجلس اإلدارة  .4 إعداد مشروع الُموازنة السنوّية للمركز وحسابِّه الختامي، ورفعِّ

هما.  العتمادِّ
إعداد المشاريع والبرامِّج والُمبادرات الخاّصة بالمركز، ورفعها إلى مجلس اإلدارة  .5

ها.  العتمادِّ
ه.إعداد الهيكل التنظيمي للمركز .6  ، ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتمادِّ
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مة والقرارات الُمتعلِّقة بتنظيم عمل المركز في الّنواحي اإلدارّية والماليّة  .7 إعداد اللوائح واألنظِّ
ها.  والفّنية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادِّ

طة والخدمات التي يقومون  .8 اإلشراف اليومي على ُموّظفي المركز وعلى األعمال واألنشِّ
 بها.

بة بشأنها. .9  رفع تقارير دورّية عن أداء المركز لمجلس اإلدارة، التخاذ القرارات الُمناسِّ
مها المركز، وضوابِّط اإلعفاء منها، ورفعها إلى .10 اقتراح البدالت المالّية للخدمات التي ُيقدِّ

 مجلس اإلدارة العتمادها.
ات وُمذّكرات التفاُهم التي يكون تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على الُعقود واالتفاقيّ .11

 المركز طرفًا فيها، وفقًا للصالحّيات الممنوحة له من مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
 أي مهام أو صالحّيات أخرى يتم تكليُفه أو تفويُضه بها من مجلس اإلدارة..12

 

 الموارد المالّية للمركز
 (13المادة )

 

ّما   يلي:تتكّون الموارد المالّية للمركز مِّ
مها المركز. .1  البدالت المالّية للخدمات والبرامج التي ُيقدِّ
 المَِّنح والهِّبات والتبرُّعات والوصايا واألوقاف التي ُيوافق مجلس اإلدارة على قبولِّها. .2
 أي موارد أخرى يعتمِّدها المجلس التنفيذي. .3

 

 حسابات المركز وسنِته المالّية
 (14المادة )

 

حساباتِّه وسجالتِّه أصول ومبادئ الُمحاسبة التي يعتمِّدها مجلس ُيطبِّّق المركز في تنظيم  -أ
 اإلدارة في هذا الشأن.

تبدأ الّسنة المالّية للمركز في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين  -ب
 من شهر ديسمبر من ُكل سنة.

 

 التعاون مع المركز
 (15المادة )

 

في اإلمارة التعاون التام مع المركز، لتمكينِّه من القيام بالمهام على كاّفة الجهات الُحكومّية 
 والصالحّيات المُنوطة به بُموجب هذا المرسوم والقرارات الّصادرة بُمقتضاه.
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 إصدار القرارات التنفيذّية
 (16المادة )

 

ر رئيس مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وذلك بعد  الُموافقة ُيصدِّ
 عليها من مجلس اإلدارة.

 

 الحلول واإللغاءات
 (17المادة )

 

 الُمشار إليه.  2001( لسنة 21يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم ) -أ
 .ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم -ب
الُمشار  2001( لسنة 21رقم ) يستمر العمل بالقرارات واللوائح الّصادرة تنفيذًا للمرسوم -ج

إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين ُصدور 
 القرارات واللوائح التي تحل محّلها.

 

 الّسريان والّنشر
 (18المادة )

 

 ُيعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، وُينشر في الجريدة الرسمّية.
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي            

 
 م2021يوليو  12 صدر في دبي بتاريخ
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