
 
 

EXCLUSIVITY RIGHTS TO IMDAAD LLC 

 

يةحقوق الال  .لشركة إمداد ذ.م.م حص  

Dear Valued Customer, 

 

 ،عمالؤنا الكرام 

 

This is to inform you that Jebel Ali Free Zone Authority 

has appointed Imdaad LLC as its exclusive partner for 

the provision of services listed below: 

 

Environmental health services including but not 

limited to: 

 

المنطقة الحرة لجبل ع قد عينت شركة  نود إبالغكم بأن 

يك حصري لتقديم الخدمات الواردة أدناه .إمداد ذ.م.م  :كش

 

 :تشملو الخدمات البيئية 

 

  

1. Solid Waste Management  

 General Waste collection 

 Hazardous Solid Waste collection 

 Medical Waste collection 

 Construction & Demolition Wate (Only for 

companies who don’t have Trakhees/DM 

approval)  

 

2. Liquid Waste Management  

 Sewage Wastewater collection 

 Trade Wastewater collection 

 Hazardous Wastewater collection 

 Oily Wastewater collection 

 Supply of Irrigation Water  

 Sludge  

 Treated Sewage Effluent (TSE) Water 

 Sewage Treatment Service 

 Supply of Fresh Water  

 إدارة النفايات الصلبة  .1 

 العامةنفايات جمع و نقل ال  

 النفايات الخطرة الصلبة  

  الطبيةالنفايات 

   للشركات  غير مخلفات الهدم و البناء (فقط

(   المعتمدة من تراخيص/بلدية د

  

  

 إدارة النفايات السائلة .2

 دمات نقل مياه الصرف الصحيخ  

  يةخدمات نقل   مياه الصرف التجا

  السائلة الخطرةالنفايات  

  يتيةالنفايات   السائلة ال

  يد   مياه الريتو

 الحمأة  

 المعالجة  الصحي الصرف مياه(TSE)  

  الصحيخدمة معالجة مياه الصرف. 

  يد  المياه العذبةتو

  سحب تجمعات المياه 

  



 De-watering Services 

 

3. Pest Management 

 General Pest Control 

 Fumigation 

 Termite Treatment 

 Heat Treatment ...etc. 

 

 

 

 اآلفات الحشرات و إدارة  .3

  مكافحة اآلفات العامة  

  التبخير  

  معالجة النمل األبيض  

 ية والمع   غيرها  الجة الحرا

 

The exclusivity is applicable as per the exclusive rights 

clauses in the service contracts. Please note that this 

will apply to all clients inside Jebel Ali Free Zone, 

National Industries Park (NIP) and Dubai Auto Zone 

(DAZ). 

 

We thank you for your continued support and 

cooperation. 

  

ية   ق الخدماتيتم تطبي وفًقا لبنود الحقوق الحص

العقود. يرجى مالحظة أنه سيتم تطبيق ذلك ع جميع 

، ومجمع الصناعات العمالء داخل المنطقة الحرة  لجبل ع

 .(DAZ)ومنطقة د للسيارات  (NIP)ة الوطني

 

ين   .نشكركم ع دعمكم وتعاونكم المستم

    

    

For any clarifications or information,  

please contact Jafza Call Centre at  

800-Jafza (800-52392) 

 

يد من التفاصيل، يرجى التواصل  مع مركز االتصال  لم

  Jafza (800-52392)-800 الخاص بجافزا ع

  

Jebel Ali Free Zone  المنطقة الحرة لجبل ع  

    

   
 


