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 2021( لسنة 1قرار إداري رقم )
 باعتماد

 دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي
ــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المدير العام
 

 بإنشاء دائرة المالية،  1995( لسنة 5بعد االطالع على القانون رقم )
 رة دبي وتعديالته، بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إما 2009( لسنة 14وعلى القانون رقم )
 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،  2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )
 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديالته،  2007( لسنة 24وعلى المرسوم رقم )

حكومية في إمارة باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات ال 2017( لسنة 48وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )
 دبي، 

 وبناًء على التنسيق الذي تم بين دائرة المالية ومركز نموذج دبي التابع لألمانة العامة للمجلس التنفيذي،
 

 قررنا ما يلي: 
 اعتماد الدليل المحدث

 (1المادة )
 

الُملحق، بما ُيعتمد بموجب هذا القرار الدليل المحدث لحساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي  -أ
جراءات ونماذج.  يتضمنه من قواعد وا 

( لسنة 48يحل الدليل المعتمد بموجب هذا القرار محل الدليل المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم ) -ب
 المشار إليه. 2017

 

 إلزامية الدليل
 (2المادة )

 

 على كافة الجهات الحكومية االلتزام بما يلي:
ضمان تطبيق الدليل المعتمد بموجب هذا القرار عند مراجعة تكاليف الخدمات المقدمة من قبلها، بهدف  .1

التأكد من جدوى تلك الخدمات مقارنًة باإلنفاق عليها، واقتراح فعالية وعدالة فرض أسعار الخدمات الحكومية و 
 البدائل المناسبة بشأن كيفية ووسائل تقديمها.

الخدمات المقدمة من قبلها بما يتفق مع القواعد واإلجراءات والنماذج الواردة في الدليل إعادة دراسة تكاليف  .2
 المعتمد بموجب هذا القرار.
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 النشر والسريان
 (3المادة )

 

 ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من تاريخ نشره.
 

 
 عبدالرحمن صالح آل صالح

 المدير العام
 

 م2021يناير  11صدر في دبي بتاريخ 
ــــــوافمال  هـ1442األولى  جمادى 27ق ـــ
 

 يرجى التفضل بالضغط هنا. دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبيلالطالع على 

https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/PDFViewer.aspx?file=504

