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Trakhees – Civil Engineering Department is pleased to announce

يسر دائرة التخطيط و التطوير – تراخيص – إدارة الهندسة

the

starting of implementation of Dubai Building Code in

المدنية اإلعالن عن البدء بتطبيق كود دبي للبناء المعلن عنه في

accordance with Decree no. (45), dated 2021 by the Emirate of

. بشأن اعتماد كود دبي للبناء2021 ) لسنة45( المرسوم رقم

Dubai.
The aim of Dubai Building Code is to standardize Building Design
Regulations for Permit approvals across Dubai Government
Authorities, in the Emirate of Dubai.

يهدف كود دبي للبناء الى توحيد اشتراطات تصميم المباني
للحصول على تصاريح البناء من جهات الترخيص المعنية في
.إمارة دبي

Dubai Building Code is applicable for all the building designs that

ُيط ّبق كود دبي للبناء على تصاميم البناء التي يتم ترخيصها بعد

are permitted after mandating the subject Decree, which also

العمل بأحكام المرسوم المذكورأعاله والذي حل محل نظم

supersedes all existing and related Trakhees Codes.
Based on the subject circular, with effect from 30th of December
2021; Dubai Building Code is hereby mandatory for all Permit
applications for developments under PCFC - Trakhees jurisdiction.
Published code can be accessed through the following link:

.البناء القائمة لدى تراخيص
 ُيعتبر كود،2021  ديسمبر30 وبموجب هذا التعميم اعتبا ًرا من
دبي للبناء ُملزِما ً لجميع تصاريح البناء في المناطق الواقعة تحت
.سلطة تراخيص
: يمكن الوصول إلى الكود المنشور عبر الرابط التالي

https://trakhees.ae/en/ced/pages/regulations.aspx

https://trakhees.ae/en/ced/pages/regulations.aspx

For any related queries and support, please write to info@pcfc.ae

 يمكنكم،لالستفسارات أو الدعم المتعلق بهذا الموضوع

OR call +971-4-3636888.

:التواصل عبر
 أو: info@pcfc.ae: البريد اإللكتروني

In our endeavour of assuring you the highest standard of services

+971-4-3636888 : الهاتف

from Trakhees- Civil Engineering Department, we look forward to

 إدارة الهندسة المدنية إلى ضمان أعلى- تسعى تراخيص

your cooperation in all our initiatives.

Civil Engineering Department
Dept. of Planning and Development - Trakhees

Circular No.: CEDGR-135

. ونتطلع إلى تعاونكم في جميع مبادراتنا، مستوى الخدمات

إدارة الهندسة المدنية
دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص
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