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 Circular  تعميم  

Reference No. : 05-TKSLD22 05-TKSLD22 : رقم مرجع 

To : Trakhees Customers – Government 

Services. 

العالقات خدمات  –تراخيص  ينمتعامل

 الحكومية.

 إلى :

From : Department of Planning and 

Development Department-Trakhees - 

Licensing Department.  

إدارة  -تراخيص –التخطيط والتطوير دائرة 

 .الترخيص

 من  :

Subject : Department of Planning and 

Development Department-Trakhees 

has concluded an agreement with 

Dubai Insurance company to launch the 

“Worker Protection Program” for 

Special Development Zones Companies 

 تراخيص – والتطويردائرة التخطيط  إبرام

برنامج " إلطالق دبي للتأمين شركةمع  اتفاقية

شركات مناطق التطوير ل" العمال حقوق حماية

 الخاصة

 الموضوع :

Date : 15- July - 2022 15 -2022 - يوليو  التاريخ : 

Dear/ Valued Trakhees Customers, 

 

Kindly be informed that the Department of Planning and 

Development Department-Trakhees has concluded an 

agreement with Dubai Insurance company to launch the 

Worker Protection Program for Free zone companies and 

cover all employees of Special Development Zones 

Companies and it will be an alternative to the bank 

guarantee fees, as shown in the table of insurance fees 

below: 

Sr. insurance period Insurance Fee 

1 Insurance for one year 170 AED 

2 Insurance for three years 265 AED 

Accordingly, the "Worker Protection Program" will be 

Mandatory with all applications for new residence visas 

starting from the date of 18/07/2022 
 

تراخيص الكرام، والسادة/ متعامل  

 

أبرمت  تراخيص – والتطويردائرة التخطيط  بأن نحيطكم علما  

كة اتفاقية  حقوق برنامج حمايةإلطالق  للتأمين،شركة دبي  مع شرا

مناطق ب المرخصة شركاتعلى ال جميع المكفولين وتغطية العمال

كبديل  التأمين خدمة كونت وسوفللدائرة، التابعة  التطوير الخاصة

جدول رسوم  موضح فيهو  وذلك كما البنكي،ضمان اللرسم 

 التأمين أدناه:

 

 م مدة التأمين رسوم التأمين

درهم 170  1 التأمين لمدة سنة  

درهم 265  2 التأمين لمدة ثالث سنوات  

مع كل إلزامي " العمال حقوقبرنامج حماية "يكون س وعليه

 تاريخمن  ابتداء بأنواعها،الجديدة  قاماتاإلالتقديم على معامالت 

18/07/2022 

For more information, please contact us on:  

Contact Center: 800990, or by E-mail: info@pcfc.ae 

 
 

We thank you for your constant and continuous 

cooperation 

 :معنا من خالل يد من المعلومات، يرجى التواصللمز 

  info@pcfc.ae اإللكتروني:أو البريد ، 800990: مركز االتصال

 

 

 معنانشكر لكم تعاونكم الدائم 
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