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 التجاريةاملنشآت نفايات مجع ونقل  نشاطللعمل يف  ناقلل شروط تأهي
 .توفري صور مجيع املستندات الثبوتية اخلاصة باملؤسسة او الشركة سارية املفعول واملذكورة ببيان املستندات املرفق -1
 .بالسجل التجاري املقدمخيص النظافة  نشاط ان يكون مدرج نشاط صيانة ونظافة او أي  -2
 :وجود مكتب خاص باملؤسسة او الشركة يتوفر فيه االتي -3

 مساحة مناسبة للمكتب. 
 رخصة بلدية خاصة باملكتب سارية املفعول. 
  التواصل وأرقاموالشعار فيها اسم املؤسسة او الشركة  موضحخاصة باملكتب  ارشاديةلوحة. 
  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 تقةةل عةةن كةةون مسةةاحتها حتمةةل اسةةم املؤسسةةة او الشةةركة والشةةعار وأرقةةام التواصةةل وان ت   ارشةةاديةلوحةةة (1x2  )ومثبتةةة بيريقةةة  2م  

 .وحمكمة جيدة
  وميابق لألنظمة والتعليمات املعمول بهاان يكون املوقع مناسب. 
 .وجود مندوب سعودي مفوض يقوم مبراجعة ادارة مراقبة نظافة املنشآت التجارية او صاحب املؤسسة -5
 .وااللتزام مبا ورد بهاملعد من قبل االدارة العامة للنظافة التوقيع على اقرار وتعهد خاص بالتأهيل  -0
حصر شهري للعقود املربمة مع املنشآت التجارية وبيان مبعلوماتها حسب النماذج املعمول بها مع تسليم نسخه من العقود مصةدقة  تقديم  -7

 (ء العمل باملؤسسة بعد التأهيل يف حال بد) من البلدية الفرعية بشكل شهري إلدارة مراقبة نظافة املنشات التجارية 
 .لكل سيارة ضاغية( عامل (  2) عدد + سائق (  1) عدد +  ميداني مراقب(  1) عدد ) جهاز فين مكون من  -8
 :توفري سيارات ضاغية حسب اخليارات التاليه  -9

  ياردة  (32)  سعةسيارة ضاغية (  2) عدد. 
  ياردة ( 22)  سعةسيارة ضاغية (  2) عدد. 
  ياردة (  18 ) سعة سيارة ضاغية(  2 )او عدد. 
  يف حال العمل باملنيقة املركزية ياردة 16او  ياردة 7ضاغية سعة  سيارة(  2) او عدد. 
  ياردة(  16 – 7) سيارة ضاغية(  1) عدد +  ياردة(  18-22-32) سيارة ضاغية (  1) او عدد. 
 (.حسب الرغبة واالحتياج  )توفري صناديق كهربائية ثابتة ضاغية للنفايات  -16
على ان تكون املعدات مملوكة لصاحب املؤسسة او الشركة او مسةتأجرة بنظةام االرةار املنتهةي بالتملية  وان تكةون جديةدة او مسةتعملة          -11

بسةممة املعةدة   مةن جهةة معتمةدة    مع احضار تقرير معتمةد   التأهيلسنوات من سنة (  16) يقل موديلها عن  الو(فنيا وشكليا ) حبالة جيدة 

 .فنيا وإنها صاحله للعمل
 : املعيار التاليان ال يتجاوز حجم العمل لكل سيارة ضاغية  -12

 

 
 السبب الياردات من املسموح بهاحلد  املعيار

 ياردة 32متوسط حجم حاويات السيارة 
 ياردة 22متوسط حجم حاويات السيارة 
 ياردة 18متوسط حجم حاويات السيارة 

 ياردة 16السيارة متوسط حجم حاويات 
 ياردة 7متوسط حجم حاويات السيارة 

 ياردة مكعبة 384
 ياردة مكعبة 204
 ياردة مكعبة 210
 ياردة مكعبة 96
 ياردة مكعبة 04

لضمان الوقت الكايف للتفريغ وتغيية 

لتفاوت احجام و املسار خمل اليوم

 احلاويات

 
 


