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:
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To

:

All Concerned Clients

كافة العمالء المعنيين

:

السادة

Subject

: Environment Approvals of
Activities in the Open Sea

موافقات البيئة على األنشطة في البحر المفتوح

:

الموضوع

In line with the directives of the Executive Council
of Dubai, kindly be informed that the environmentrelated approvals for the following shall be secured
from Dubai Municipality (DM) – Environment
Department:

 نرجو التكرم بالعلم،تماشيا مع توجيهات المجلس التنفيذي إلمارة دبي
- بأن الموافقات المتعلقة بالبيئة يجب الحصول عليها من بلدية دبي
:قسم البيئة

 Maintenance and/or capital dredging and land
reclamation in the open sea
 Discharge of groundwater and/or treated
wastewater to the open sea
 Construction of floating pontoons, boat slipways,
piers, submarine cables, fences, temporary
cofferdams, gangways and lifeguard towers,
buildings or any other structures directly on the
open sea
 Excavation of new waterways, laying of cables
and/or excavation activities for the construction
of buildings or any other structures in the open
sea

.أو تجريف واستصالح األراضي في البحر المفتوح/صيانة و
أو مياه الصرف الصحي المعالجة إلى/تصريف المياه الجوفية و
البحر المفتوح
، األرصفة، ممرات القوارب االنسيابية،بناء الجسور العائمة
، الممرات، سدود اإلنضاب المؤقتة، األسوار،الكابالت البحرية
أبراج الحراسة والمباني أو أي أبنية اخري مباشرة على البحر
المفتوح
أو أنشطة الحفر/ وضع الكابالت و،حفر ممرات مائية جديدة
لتشييد المباني أو أي أبنية اخري مباشرة على البحر المفتوح

All other activities and other approvals shall be
secured from relevant Trakhees-Department/s.







جميع األنشطة األخرى والموافقات األخرى ذات الصلة سوف يتم
.إصدارها من أقسام تراخيص
لمزيد من التوضيح يرجى ارسال استفساراتكم إلى البريد اإللكتروني
EHS.environment@trk.pcfc.ae
. نحن نتطلع إلي تعاونكم الكامل

For any concerns, please do not hesitate to contact us
at EHS.environment@trk.pcfc.ae.
Your strict attention and compliance is anticipated.
Thank you.
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Engr. Madiha Salem
Director
Trakhees – EHS
Ports, Customs and Free Zone Corporation
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