
CIRCULAR: EHS/Do/15/18
Date: 13 August 2015
To: All Concerned Clients
Subject: New Process for Operations Fitness Certificate (OFC) / No Objection Certificate – Activity
Verification (NOC AV)

In line with the Dubai Smart Government’s vision
and as part of the continuous improvement of
services provided by Trakhees-EHS, please be
informed that the OFC and NOC AV certification
process has been enhanced as below;

1. The issuance of OFC and NOC-AV shall be
through the Trakhees Online System.

2. The client will receive an Email notification 60
days before the certificate expiry date.

3. The client will receive an approval through email
notification once all requirements have been
complied satisfactorily. Further to this, the
certificate can be printed through Trakhees Online
System.

4. System will automatically settle the payment
advice if sufficient balance is available in Client’s
prepaid account or Clients can pay from online
channels. The processes will be implemented
starting from 31 August 2015.

We are looking forward for your usual cooperation
in all our initiatives towards enhancing the health,
safety and environmental standards.

For queries or clarifications, Kindly Contact EHS
at: EHS.Trakhees@trakhees.ae
Or call 04 -8811881

تماشیا مع رؤية حكومة دبي الذكیة وكجزء من تطوير 
الخدمات التي تقدمھا دائرة تراخیص ممثلة بإدارة البیئة 

والصحة والسالمة، نود إعالمكم بأنه قد تم إدخال 
تحسینات على خدمة إصدار شھادات اإلنجاز و شھادات 

:عدم الممانعه كما يلي

سیتم إصدار شھادة اإلنجاز وشھادة عدم الممانعه من . 1
خالل نظام تراخیص اإللكتروني.

من إدارة  اإللكتروني. سیتلقى العمیل إشعار بالبريد2
تاريخ انتھاء منيوما 60قبل لبیئة والصحة والسالمةا

القیام بإجراءات التجديد.حتى يتسنىصالحیة الشھادة

. في حالة إستیفاء جمیع المتطلبات الواجب توافرھا  3
في  الطلب المقدم سیتلقى العمیل إشعار بالبريد 

طباعة بالموافقة على طلبه مع إمكانیة يفیداإللكتروني 
.الشھادة من خالل نظام تراخیص اإللكتروني

يتوفر رصید سیتم تلقائیاً تسوية إخطار الدفع إذا كان.4
الدفعللعمیل أو يمكنالعمیل حسابفي كاف 

31ابتداءا منحیز التطبیقاإلجراءات ستأخذ االلكترونیا.
.2015أغسطس

مبادرتنا  لتطوير نسعى دائما لتعاونكم المستمر في دعم 
معايیر البیئة والصحة والسالمة.

التواصل على البريد ستفسار يرجى التواصل لال
EHS.Trakhees@trakhees.ae:اإللكتروني

048811881تصال ب أو اال

Eng. Madiha Salem
Director
Trakhees – EHS
Ports, Customs and Free Zone Corporation


		2015-08-13T12:29:43+0400
	Madiha Salem




