
ات ص إدارة النفا ترخ
Waste Management Permit

       
Permit No : PMT-21-38791 PMT-21-38791 رقم الترخیص:

Company Name :
AL WAHA HYGIENE PEST CONTROL AND
FACILITIES SERVICES L.L.C.

الواحة ھیجین للخدمات مكافحة الحشرات و
خدمات المرافق ذ.م.م اسم المنشأة :

Trade License No : CN-2317035 CN-2317035 رقم الرخصة التجاریة :
Issue Date : 20/Dec/2021 20/Dec/2021 تاریخ اإلصدار :
Expiry Date : 20/Dec/2022 20/Dec/2022 تاریخ اإلنتھاء :

ACTIVITIESاألنشطة
 -Public Health Pests Control Servicesخدمات مكافحة آفات الصحة العامة- 
 -Termite Controlمكافحة النمل األبیض- 

SPECIAL CONDITIONS شروط خاصة

ADDRESS العنوان

 : ~, مبنى, السید حمد مبارك مسلم عثعیث و اخرین0, 5المصفح, مصفح غرب 

CONDITIONS الشروط
1- Strict compliance with all instructions issued and may be issued later by Tadweer - االلتزام التام بكافة التعلیمات الصادرة والتي قد تصدر من مركز أبوظبي إلدارة النفایات.1
2- Compliance with the practice manuals for licenses granted, circulars, laws and decisions issued by
the Center and other official bodies.

- اإللتزام بأدلة الممارسة للتراخیص الممنوحة والتعامیم والقوانین والقرارات الصادرة من المركز ومن الجھات الرسمیة األخرى.2

3- Take all necessary security and safety precautions to carry out activities in accordance with the
practice manuals of The Environment Authority Abu Dhabi and other regulatory bodies.

- إتخاذ كافة إحتیاطات السالمة الالزمة عند ممارسة األنشطة وفقا ألدلة الممارسة المعمول بھا في ھیئة البیئة – أبوظبي و الجھات3
األخرى.

4- The establishment is not permitted to engage in any waste management activities other than those
mentioned in this permit.

- ال یسمح للمنشأة بمزاولة أي من أنشطة إدارة النفایات عدا األنشطة المذكورة في ھذا الترخیص.4

5- The facility is not allowed to engage in any activity after the expiry of the permit and is required to
renew within 30 days of expiration

- ال یسمح للمنشاة بمزاولة النشاط بعد إنتھاء صالحیة الترخیص ویتطلب تجدیده خالل ثالثین یوم من تاریخ اإلنتھاء .5

6- Disclosure of all waste management activities carried out by the facility - اإلفصاح للمركز عن جمیع األعمال التي تمارسھا المنشأة والمرتبطة بإدارة النفایات.6
7- Report to the Center of any changes to the information mentioned in this license through official
channels.

- إبالغ المركز بشكل رسمي عن أیة تغییرات تطرأ على المعلومات المذكورة في الترخیص.7

8- This permit is used only once to renew a commercial or industrial license. - یستخدم ھذا الترخیص لتجدید الرخصة التجاریة أو الصناعیة لمرة واحدة فقط.8
9- Register in the integrated system for the management of hazardous materials of the Environment
Agency - Abu Dhabi and update it on an ongoing basis.

- التسجیل في النظام المتكامل إلدارة المواد الخطرة التابع لھیئة البیئة - أبوظبي وتحدیثھ بشكل مستمر.9

10- Do not provide public health pest control services until registering them in the centers electronic
system for managing public health pest control contracts

- عدم تزوید خدمات مكافحة آفات الصحة العامة إال بعد تسجیلھا في النظام اإللكتروني إلدارة عقود مكافحة آفات الصحة العامة10
التابع للمركز.

11- Do not provide waste management services until registering them in the centers Electronic
Manifest System (Bolisaty).

- عدم نقل أو إستقبال النفایات إال بعد تسجیلھا في نظام المانیفست اإللكتروني (بولیصتي).11

12- It is not allowed to collect waste without obtaining the approval of the Abu Dhabi Center for
Waste Management

- الیسمح بتجمیع النفایات بدون الحصول على موافقة مركز أبوظبي إلدارة النفایات.12

13- It is not allowed to transport waste through unlicensed vehicles by the center - الیسمح بنقل النفایات من خالل مركبات غیر مرخصة من قبل المركز.13
14- The transport of waste to/from Abu Dhabi is not permitted unless it has been approved by the
Center. Abu Dhabi is the geographical boundary of the above activities unless otherwise mentioned.

- ال یسمح بنقل النفایات من/إلى إمارة أبوظبي إال بعد أخد موافقة المركز. وتعد إمارة أبوظبي ھي الحدود الجغرافیة لممارسة14
األنشطة أعاله مالم یتم ذكر غیر ذلك.

15- This permit is not a permission for the deployment and distribution of containers in public places - ال تعتبر ھذه الرخصة بمثابة تصریح لنشر وتوزیع الحاویات في األماكن العامة.15
16- Educate your customers on the procedures for proper handling of waste & pest control in
accordance with the requirements of the center.

- توعیة متعاملیكم بإجراءات التعامل السلیم مع النفایات و مكافحة افات الصحة العامة بحسب إشتراطات المركز.16

17- Fulfill the requests of your customers and provide them with a contact number for complaints and
emergency cases.

- تلبیة طلبات متعاملیكم وتزویدھم برقم تواصل للحاالت الطارئة والشكاوى.17

18- The center has the right to inspect the facility’s sites or its vehicles without prior notification. - للمركز الحق بتفتیش المواقع التابعة للمنشأة أو مركباتھا دون إبالغ مسبق.18
19- Tadweer has the right to withdraw, suspend or revoke the permit of the establishment in case of
violation of the conditions and laws applicable in the Emirate of Abu Dhabi and the United Arab
Emirates.

- للمركز الحق في سحب أو إیقاف أو تعلیق أو إلغاء الترخیص في حال مخالفة الشروط والقوانین المطبقة في إمارة أبوظبي ودولة19
االمارات العربیة المتحدة.

20- The validity of the license must be verified by reading the QR Code .QR Code- یمكن التحقق من صحة الترخیص من خالل قراءة الترمیز الرقمي 20

قسم التراخیص والتعرفة

وثیقة إلكترونیة معتمدة وصادرة بدون توقیع أو ختم من مركز أبوظبي إلدارة النفایات، وللتحقق من المحتوى یتوجب قراءة الترمیز الرقمي المبین علیھا
Approved document issued without signature or stamp by Abu Dhabi Waste Management Center,to validate the content please scan the QR

code


