CIRCULAR: EHS/PM/04/17
Dated: 30th April 2017

17/04/ع م/ ب ص س:تعميم
2017  إبريل30 :التاريخ
 وكالء السفن/السادة

To: Shipping Agents
Subject : Online Submission of EHS Marine NOC

Please be informed that in line with Dubai
Government’s Smart objectives and EHS-Trakhees
initiatives for continual improvement to provide better
services to their clients, EHS-Trakhees has started
accepting Online submission for Marine NOC
and requesting all concerns to utilize and submit their
application/request through Trakhees Online Services:

 التقديم اإللكتروني لشھادة عدم الممانعة البحرية إلدارة البيئة: الموضوع
والصحة والسالمة

يرجى أخذ العلم بأنه تماشيا ً مع األھداف الذكية لحكومة دبي ومبادرات
إدارة البيئة والصحة والسالمة – تراخيص من أجل التطوير المستمر
–  أطلقت إدارة البيئة والصحة والسالمة،وتقديم أفضل الخدمات لعمالئھا
تراخيص خدمة التقديم اإللكتروني لشھادة عدم الممانعة البحرية إلدارة
البيئة والصحة والسالمة وعلي كافة األطراف المعنية تقديم طلباتھم من
.خالل خدمات تراخيص اإللكترونية

Please note that this circular will be effective from
01st June 2017 and no manual request will be  ومن تاريخه2017  يونيو01 يبدأ العمل بھذا التعميم إعتباراً من تاريخ
acceptable.
. لن يتم قبول أي طلبات إال من خالل خدمات تراخيص اإللكترونية
Failure to comply will require Trakhees - EHS
Department to take the necessary actions.

اإلخفاق في تطبيق التعليمات المذكورة أعاله سوف يؤدي إلي إتخاذ إدارة البيئة
.والصحة والسالمة اإلجراءات المناسبة

To Login to the Online Services the below attached لتسجيل الدخول إلى الخدمات اإللكترونية يمكن اتباع واستخدام الروابط
links & steps for registration can be followed and used:
:والخطوات المرفقة أدناه للتسجيل
 For Login to the Trakhees Online application  يمكنكم إستخدام الرابط التالي للدخول إلى تطبيق خدمات تراخيص
Services;
اإللكترونية
https://online.trakhees.ae/oaservices/login/form.htm
https://online.trakhees.ae/oaservices/login/form.htm
 The Online User Manual and FAQs documents  ملفات دليل المستخدم واألسئلة الشائعة متاحة على الموقع اإللكتروني
are available at the below links:
:على الروابط التالية
http://trakhees.ae/en/Pages/Online-Help.aspx
http://trakhees.ae/en/Pages/Online-Help.aspx
http://trakhees.ae/en/Documents/FAQ_Online_Custome
http://trakhees.ae/en/Documents/FAQ_Online_Customer_up
r_updated.pdf
dated.pdf



To login to Trakhees Online application, you
will require registering your company to get the
unique Trakhees ID and PIN.
 After getting the Trakhees ID and PIN, you will
require to register yourself as the Online
Company Admin User.
For inquires , Kindly contact ehs.ports@trk.pcfc.ae

 سوف تحتاج إلى تسجيل، للدخول إلى تطبيق تراخيص اإللكتروني
شركتك للحصول على ھوية تراخيص الفريدة ورقم التعريف
.الشخصي
 يجب، بعد الحصول على ھوية تراخيص ورقم التعريف الشخصي
.أن تسجل نفسك كمسئول الشركة للخدمات اإللكترونية
ehs.ports@trk.pcfc.ae لإلستفسار الرجاء التواصل على
،خالص التقدير

Sincerely,
2017.05.01
09:24:00
+04'00'

Eng. Madiha Salem
EHS Director
Environment, Health & Safety – Trakhees
Cc:
PCFC Security
DP World – Harbour Master Office
DP World – Security & Marketing & Commercial & Departments

2017.05.01
09:23:57
+04'00'

 مديحة سالم/المھندسة
مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة
إدارة البيئة والصحة والسالمة – تراخيص
:نسخة إلى
إدارة األمن – مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
موانئ دبي العالمية – مكتب مدير الميناء
موانئ دبي العالمية –قسم االمن & قسم التسويق & قسم التجارى

