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Circular تعميم 
Reference 

To 

: 

: 

CEDGR-145 

All Business Units/ Customers/ 

Consultants/ Contractors  

CEDGR-145 

  /المتعاملين /جميع المطورين

 االستشاريين/ المقاولين 

: 

 

: 

يالمرجع الرقم    

 إلى 

From : Civil Engineering Division, Dept. of 

Planning & Development – Trakhees 

المدنية الهندسة  التخطيط    -  إدارة  دائرة 

 تراخيص   –التطوير و

 من   :

Subject : Process for Aligning and Approving New 

Development Projects in Dubai 

تنظيم إجراءات اعتماد وموائمة المشاريع  

 التطويرية الجديدة بإمارة دبي 

 الموضوع   :

Date : 10 August 2022  10 التاريخ :  2022 غسطسأ 

 

With regards to Circular No. 1 for the year 2021 from the 

Supreme Committee and in line with Dubai Government’s 

approval of the Dubai 2040 Urban Master Plan, we would like 

to inform you of the need to adhere to the regulatory 

procedures for approving and aligning all new projects with the 

directions of the approved Dubai Urban Plan 2040. 

Please refer below shared Circular 01/2022 approved by the 

Supreme Committee for Urban Planning dated 25 July 2022 

and listed process steps for process follow-up and compliance. 

We appreciate your cooperation and value your efforts as 

aimed at serving the public interest and optimizing the use of 

Dubai’s infrastructure. 

 

For any related queries and support:  

Please write to info@pcfc.ae OR  

Call +971-4-3636888 
 

In our endeavour of assuring the highest standard of services 

from Trakhees- Civil Engineering Department, we look 

forward to your cooperation in all our initiatives. 

 

رقم    إلى   باإلشارة العليا  اللجنة  بخصوص   2021لسنة    1تعميم 

 دبي  لخطة دبي  حكومة اعتماد مع وتماشيا  أعاله،  الموضوع  

التنظيمية   جراءاتاإلبااللتزام بضرورة  إعالمكمنود 2040  الحضرية

  توجهات خطة دبي الحضرية العتماد وموائمة المشاريع الجديدة مع  

 . المعتمدة 2040

 

 الصادر    01/2022رقم  التعميم اإلداري  يُرجى اإلطالع على  وعليه  

بتاريخ    من الحضري  للتخطيط  العليا     2022  يوليو  25اللجنة 

 التطويرية الجديدة.  مشاريع لل التنظيميةلإلجراءات  واالمتثال

نثمن جهودكم لخدمة المصلحة العامة، و نقدر تعاونكم الدائم معنا  

 البنية التحتية باالمارة االستغالل األمثل للموارد وو

 

 

 :، يمكنكم التواصل عبر للدعم واالستفسارات عن األمر

 أو  : info@pcfc.ae :البريد اإللكتروني 

 3636888-4-971+الهاتف :  

 

إلى ضمان أعلى  بدائرة "تراخيص" تسعى إدارة الهندسة المدنية

، ونتطلع إلى تعاونكم في جميع بشأن تقديم الخدمات المعايير

 .مبادراتنا 

Civil Engineering Division  

Dept. of Planning & Development – Trakhees 

Ports, Customs & Free Zone Corporation (PCFC) 

 إدارة الهندسة المدنية 

 تـراخـيـص  –دائــرة التــخــطــيــط والتـطـويـر

 مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 
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