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Dear/ Environmental Service Providers
handling waste in Emirate of Abu Dhabi

السادة /مزودي الخدمات البيئية في إمارة أبوظبي

الموضوع :آليه استقبال النفايات المختلطة في المنشآت
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Mixed waste entry into Al Dhafra Landfill
Greetings ,,,

سعععععععيم ر زععععععي زداععععععف يبععععععو ب د د ميععععععم  -تععععععدويد
زو ابععععععة دويععععععة يبععععععو ب زسععععععتد زة وتحسععععععيي زسععععععتو
خعععدزم زةدزعععة لسعععتةبمت ميعععم زخت طعععة ععع زطزعععد
ععععد وخ عععع تا ععععة ةععععت زععععفودب خععععدزم بي يععععة.
و تحةيععه هععأله فهععد  ،ععزي زداععف يع ععي زيعع زععفودب
خعععدزم بي يعععة ب عععا عععي يعععتم سعععتةبمت زخ عععم ت مديعععة
و صعععع م ية زخ وطععععة زعععع زخ ععععم غععععدم و ب ععععم يععععد
ععععععد صعععععع م م
زطمبةععععععة زعععععععمييد ةبععععععوت تععععععداة
تعععدويد بعععد ر زعععي تعععمدي  2019/3/17 :وسعععيتم سعععتةبم غم
عععععد وزحطعععععة زععععع و ةعععععت ععععع
ةعععععط ععععع زطزعععععد
ز دق زي خالت حد خيمديي.

)Abu Dhabi Waste management Center (Tadweer
serving the public as well as keeping up with
sustainable Abu Dhabi vision, would like to
introduce a new system for mixed waste received
at Tadweer facilities. This mechanism is an effort
to ensure improving efficiency of Waste facilities
and also benefit ESP for reducing the
transportation cost.
With effect from 17th March 2019, any mixed
& Commercial & Industrial waste with Construction
Demolition waste that is not according to Al Dhafra
Recycling Plant acceptance criteria and rejected
will only be accepted at Al Dhafra Landfill site and
Al Mafraq Transfer Station site by one of below two
(2) options.

الخيار األول:


OPTION 1:
سييييييييتم تخول المخلفيييات ال ير مقبولييية في مطمرة  WASTE NOT ACCEPTED AT AL DHAFRA
LANDFILL WILL BE DIVERTED AND
الظفرة إلى مخطييية ال ما والنقيييل في المفر ما
ACCEPTED AT AL MAFRAQ TRANSFER
فيييييييييرا اليييييييييرسيييييييييييييييوم اليييييييييتيييييييييالييييييييييييييييييية:
STATION WITH THE FOLLOWING FEES:

.i
.ii

.iii

د
ز
ةط

دسوم بطمقة " مبد" دخوت زطزد
دسععععععوم بطمقة " مبد" دخوت زحطة
ز دق (خالت  6سععععععععم م
و ةت
د)
*زي فزي دخوت إ ى زطزد
دسعععععععوم ةسعععععععيزععة اتدو يععة ت ععمديععة
و صععععععع م ية و ةم ر تعععععععدوط ويحامم زحطة
ز دق.
ز و ةت

;Aber Card Landfill Fee
Aber-card Mafraq Transfer Station fee
(strictly within 6- hour* period from the
time of entrance record at Al Dhafra
;)Landfill
Payment of E-Commercial and Industrial
coupon according to Al Mafraq Transfer
Station Terms & conditions.

a.
b.

c.
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*This will be strictly tracked and monitored, and any
noncompliance will have adequate action
undertaken by Tadweer management)

* سيتم مراقبة وتتبع مزود الخدمات البيئية وسيتم اتخاذ اإلجراء الالمز م
.قبل المركز في حال ارتكاب أي مخالفة

:الخيار الثاني
OPTION 2:
 IF ESP PREFERS NOT TO TRANSPORT
TO AL MAFRAQ TRANSFER STATION,
WASTE WILL BE ACCEPTED AT AL
DHAFRA
LANDFILL
WITH
THE
FOLLOWING FEES:

سيييتم اسييتقبال المخلفات الت ارية والييينامية المخلوطة
ما مخلفيييات ال يييدم والبنييياة في مطمرة الظفرة إذا لم
يرغي مزود الخيدميات البيئيية بنقل يا إلى مخطية ال ما
:والييينيييقييييل فيييي اليييميييفييير ميييا اليييرسيييييييييوم اليييتيييياليييييييية

د
دسوم بطمقة " مبد" دخوت زطزد
a. Aber Card Landfill Fee
b. Payment
of
E-Commercial
and دسوم ةسيزة اتدو ية ت مدية و ص م ية
Industrial coupon according to Al
و ةم ر تعععععععدوط ويحامم زحطة ز و ةت
Mafraq Transfer Station Terms &
.ز دق
conditions
اتدو ية



.i
.ii

في حال عد توفر الرصييييييد الكافي في بطاقة عابر و ةسععععععيزة

In case of no balance on both Aber card and ECommercial and Industrial coupon account with  سعععيتم ح د زفود خدزم بي ية زي دخوت ز تععع،ت مدية و صععع م ية
further inaction from ESP to regularize, ESP will be
.زستةبالر
denied entry into the facility with subsequent : يد ى تصععععععععمت ى همت دقم، و زف يد زي زع و زم
permits blocks.
.  يو بد فيمد زد اف تدويد خدزة عزال،800555
For more information, please contact Tadweer by
calling 800555, or by visiting one of Tadweer’s
Service centers located all over Emirate of Abu
Dhabi.

،تـــماديي ام حسي تعمو ام

Thank you for your cooperation,

 سالم خلفان الكعبي.د
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المدير العام باإلنابة

