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 اوال متطلبات ادارية: 

بأمانة العاصمة املقدسة بطلب  النظافةخطاب على مطبوعات الشركة أو املؤسسة موجه لسعادة مدير عام  -1

 (. أو كليهما معًا واألنقاضالبناء خملفات نقل التجارية أو  املنشآتمجع و نقل نفايات )الرتخيص ملزاولة النشاط

 .سارية املفعولصورة من شهادة السجل التجاري  -2

 .صورة من شهادة انتساب الغرفة التجارية سارية املفعول -3

 .صورة من شهادة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول -4

صورة من شهادة اهليئة العامة للزكاة والدخل سارية املفعول ان كانت املؤسسة قائمة وان كانت املؤسسة حديثة  -5

 .عند جتديد التأهيلالشهادة  صورة يتم تقديم

 .صورة من رخصة البلدية للمكتب سارية املفعول -6

 .صورة من بطاقة االحوال لصاحب املؤسسة او الشركة -7

 .صورة من الوكالة مع صورة بطاقة االحوال للوكيل إذا كان مقدم الطلب الوكيل -8

 .صورة من عقد الشراكة بالنسبة للشركات -9

 .لمكتبصورة من عقد االجيار او صك امللكية ل-11

 .او صك امللكية او الوثيقة ( احلوش ) صورة من عقد اجيار معسكر االيواء  -11

ملندوب سعودي ملراجعة ادارة مراقبة نظافة مصدق من الغرفة التجارية تفويض من صاحب املؤسسة او الشركة  -12

 .يف حال عدم حضور صاحب املؤسسة او الشركة التأهيلواستالم شهادة  التأهيلاجراءات  وإنهاءاملنشات التجارية 

 ثانياً متطلبات فنية: 

 .صور استمارات املعدات او عقود استئجارها ان كانت بنظام االجيار املنتهي بالتمليك-1
 .صور وثائق التامني على املعدات سارية املفعول-2
سنوات ان كانت  3يف حال كانت املعدة مستعملة وبعد  صورة لشهادة الفحص الدوري للمعدات سارية املفعول-3

 .وذلك ضمانا لسالمة املعدة املعدة جديدة

              طاقم العمل القائم بأعمال املؤسسة او الشركة( ان وجدت ) توفري بيان بأمساء وأرقام التواصل ومؤهالت -4

 .( السائقني  –العمالة  –املراقبني  –يني االدار –املشرفني -املندوب املفوض   –الوكيل -صاحب العمل ) 

 (.ان وجدت ) التجارية ونقل خملفات البناء واألنقاض  تمجع ونقل نفايات املنشآ نشاطتقديم خربات يف نفس -5

 .تقرير فين معتمد من احد الشركات املتخصصة يثبت سالمة املعدات ومدى صالحيتها للعمل -6
 

 

 

 

 

 زاولة نشاط مجع و نقلمدات املطلوبة للحصول على ترخيص املستن

 االنقاض و البناء خملفاتنقل نشاط التجارية و املنشآتنفايات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


