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Dear/ All facilities operating in the field of
Cleaning in the Emirate of Abu Dhabi
Subject: Stop the Licensing Of Cleaning Activities By
the Center of Waste Management Abu Dhabi

Greetings ,,,

Referring to the above subject, The Center of
Waste Management Abu Dhabi (Tadweer) is
developing its procedures and services, Kindly
note that the Center will stop issuing permits to
practice the profession in the field of Cleaning,
the classification of the Cleaning activity will be
considered as waste producing activities, as of
Wednesday 27/02/2019 Therefore, the
establishments whose license includes any of
the activities described below are required to
check with the licensing authority to comply
with the requirements if any.










Building Sites Cleaning
Sanitary Sewer Networks Maintenance
Seas and Coasts Cleaning Works
Steam Cleaning, Sand Blasting For
Building
Buildings Cleaning Services
Cleaning Services Cleansing And
Sterilization
Cleaning the outside (interface)
Buildings
Industrial Facilities Cleaning Services
Chimneys, Stoves, Ovens and
Exhausts Cleaning

 كافة المنشأت العاملة في مجال التنظيف في إمارة/السادة
أبوظبي

 وقف ترخيص أنشطة التنظيف من مركز:الموضوع
أبوظبي إلدارة النفايات
،،، تحية طيبة وبعد
ً
باإلشارة الى املوضوع أعاله وسعيا من مركز أبو ظبي إلدارة
ً
 نحطيكم علما بأن،النفايات (تدوير) لتطوير إجراءاته وخدماتها
املركز سيقوم بوقف إصدار تراخيص مزاولة مهنة في مجال
التنظيف وتحويل تصنيف أنشطة التنظيف ألنشطة منتجة
2019/02/27 للنفايات وذلك اعتبارا من يوم االربعاء املوافق
وعليه يتطلب على املنشآت التي تتضمن رخصها أي من األنشطة
املوضحة أدناه مراجعة جهة التراخيص للتأكد من وجود أية
.اشتراطات أو متطلبات لدى هذه الجهات

 تنظيف مواقع البناء
 صيانة خطوط الصرف الصحي
 اعمال تنظيف البحاروالشواطئ
 التنظيف بالبخاروالسفع بالرمال للمباني
 خدمات التنظيف الداخلية للمباني
 خدمات التنظيف بالتطهيروالتعقيم
 خدمات التنظيف الخارجي (واجهات) املباني
 خدمات تنظيف املنشآت الصناعية
 تنظيف املداخن واملواقد واألفران والعوادم
 تنظيف خزانات وصهاريج السيارات
 خدمات تنظيف مدرجات املطارات
 خدمات تنظيف الطائرات
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Tanks and Reservoirs Cleaning
Airports Runways Cleaning Services
Airplanes Cleaning Services
Ships and Yachts Cleaning Services
Trains Cleaning Services
Advertisement Boards Cleaning
Services
Cleaning Services by Dry Snow
Tanks & Reservoirs Cleaning Services
Pool Cleaning Service

 خدمات تنظيف السفن واليخوت
 خدمات تنظيف القطارات
 خدمات تنظيف اللوحات االعالنية
 خدمات التنظيف بالثلج الجاف
. خدمات تنظيف الصوامع الخزانات والصهاريج
 خدمات تنظيف االحواض
:لالستفساريمكنكم التواصل معنا عبرالبريد االلكتروني
info@cap-cwm.com

For inquiries please contact us through e-mail:
info@cap-cwm.com

،شـــاكرين لكم حسن تعاونكم

Thank you for your cooperation,

 سالم خلفان الكعبي.د
المدير العام باإلنابة

