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 االنقاض البناء و خملفاتنقل  نشاطللعمل يف  ناقلشروط تأهيل 

 .توفري صور مجيع املستندات الثبوتية اخلاصة باملؤسسة او الشركة سارية املفعول واملذكورة ببيان املستندات املرفق-1
 .بالسجل التجار  املقدم نشاط خيص االنقاضلخلفات او ي  املنقل  وان يكون مدرج نشاط نقل خملفات البناء واألنقاض ا -2
 :وجود مكتب خاص باملؤسسة او الشركة يتوفر فيه االتي-3

 مساحة مناسبة للمكتب. 
 رخصة بلدية خاصة باملكتب سارية املفعول. 
 لوحة ارشادية خاصة باملكتب موضح فيها اسم املؤسسة او الشركة والشعار ويرقام التواصل. 
  للمؤسسة او الشركةتوفر وسائل االتصال املناسبة 
 :يتوفر فيه االتي ( معسكر ايواء ) وجود مقر خاص باملؤسسة او الشركة  -4

  املعدات واحلاويات إليواءمرت مربع (  066) مساحة ال تقل عن. 
           ال تقلل علن   لوحة ارشادية حتملل اسلم املؤسسلة او الشلركة والشلعار ويرقلام التواصلل وان تكلون مسلاحتها (1x2  )2م 

 .ومثبتة بطريقة جيدة وحمكمة
  ومطابق لألنظمة والتعليمات املعمول بهاان يكون املوقع مناسب. 
 .لكل سحاب هوك لفت( سائق(  1) عدد + مراقب (  1) عدد ) جهاز فين مكون من  -5

 .وجود مندوب سعود  مفوض يقوم مبراجعة ادارة مراقبة نظافة املنشآت التجارية او صاحب املؤسسة -0

حصر شهر  للعقود املربمة مع اصحاب املباني وبيان مبعلوماتها حسب النماذج املعمول بها مع تسليم نسلخه تقديم -7

يف حللال بللدء العمللل  ) ة املنشللات التجاريللة مللن العقللود مصللدقة مللن البلديللة الفرعيللة بشللكل شللهر  إلدارة مراقبللة نظافلل    

 .(باملؤسسة بعد التأهيل 
على ان تكون املعدات مملوكة لصاحب املؤسسة او  على االقلاو لود جلر  (سحاب )  لفتهوك معدة ( 2)عدد -8

 الو( فنيا وشكليا  )الشركة او مستأجرة بنظام االجيار املنتهي بالتمليك وان تكون جديدة او مستعملة حبالة جيدة 

  .مع احضار تقرير معتمد من جهة معتمدة بسالمة املعدة فنيا وإنها صاحله للعمل من سنة التأهيل سنة(  15) يقل موديلها عن 

 .تزام مبا ورد بهواالل مبا فيه خاص بالتأهيل واإلقرار التوقيع على اقرار وتعهد-9

 
  

 


