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Circular  تعميم 
Reference No. : CEDGR-150 CEDGR-150 : رقم المرجع 

To : All Business Units/ Customers/ 

Consultants/ Contractors/ Real Estate 

Developers   

ميع المطورين العقارين/ المتعاملين/ ج

 االستشاريين/ المقاولين

 إلى :

From : Civil Engineering Department, Dept. of 

Planning & Development – Trakhees 

 –دائرة التخطيط والتطوير  -إدارة الهندسة المدنية 

 تراخيص

من  :

Subject : Circular 2/2022 regarding Process for 

Aligning and Approving New 

Development 

تنظيم إجراءات اعتماد بشأن  2/2022التعميم 

 التطويرية الجديدة بإمارة دبي ومواءمة المشاريع

 الموضوع :

Date : 08/11/2022 08/11/2022 : التاريخ 

ليا الصادر من اللجنة الع 02/2022التعميم اإلداري رقم ع�ى  االطالعيرجى 

بشأن آلية تنظيم إجراءات  2022نوفمبر  02للتخطيط الحضري بتاريخ 

 .اعتماد ومواءمة المشاريع التطويرية الجديدة بإمارة دبي

لإلجراءات التنظيمية للمشاريع التطويرية الجديدة  االمتثالوعليه يرجى 

وااللتزامات المترتبة ع�ى المطورين العقاريين والضوابط واألحكام العامة، 

 .وبالمدة الزمنية المحددة والموضحة فيها

) لعام 1وبموجب (المادة الثالثة) بالتعميم أعاله، يلغى التعميم السابق رقم (

ومواءمة المشاريع التطويرية الجديدة  عتمادابشأن تنظيم إجراءات  2021

 .بإمارة دبي

 .2022نوفمبر  01ويطّبق بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره في 

نقدر تعاونكم الدائم معنا ونثمن جهودكم لخدمة المصلحة العامة واالستغالل 

 .األمثل للموارد والبنية التحتية بإمارة دبي

 من خالل:للدعم واالستفسارات يمكنكم التواصل  

 info@pcfc.aeاإللكترو�ي البريد  

مركز االتصال        800990 

ضمان أع�ى المعايير لإدارة الهندسة المدنية بدائرة "تراخيص"  في إطار سعي

   مبادراتنا.نتطلّع إلى تعاونكم في جميع ، بشأن تقديم الخدمات

Please refer to Circular 02/2022 approved by the Supreme 

Committee for Urban Planning dated 02 Nov 2022 related to 

the Process of Aligning and Approving New Development 

Projects in Dubai.  

Therefore, please comply with the regulatory procedures for new 

development projects, the obligations of real estate developers, 

the general controls, provisions, and within the specified time 

period. 

In accordance with (Article Three) of the above Circular, Circular 

01/2021 of Process for Aligning and Approving New 

Development Projects in Dubai is cancelled.  

This circular is effective as of the date of its issuance on 01 

November 2022. 

We appreciate your constant cooperation with us and your 

efforts to serve the public interest and optimize the use of 

resources and infrastructure in the Dubai Emirate. 

For any related queries and support: 

Please write to info@pcfc.ae 

Call Center : 800990  

In our endeavor of assuring the highest standard of services from 

Trakhees- Civil Engineering Department, we look forward to your 

cooperation in all our initiatives 

Civil Engineering Department  

Dept. of Planning & Development – Trakhees 
Ports, Customs & Free Zone Corporation (PCFC) 

 إدارة الهندسة المدنية

 تـراخـيـص –دائــرة التــخــطــيــط والتـطـويـر

 مؤسسة الموا�ئ والجمارك والمنطقة الحرة

Abdullah.AlHabach
PCFC- TRK Stamp
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