* الهثائق السظمهبة لتججيج الترشيف أو التخفيع أو اإلضافة لجى دائخة العظاءات الحكهمية ( لكافة الفئات ):
 - 1إحزار كتاب من مخاقب الذخكات في وزارة الرشاعة والتجارة حدب الريغة التالية -:

(( استشاداً لمهثائق السحفهعة لجى دائخة مخاقبة الذخكات في وزارة الرشاعة والتجارة فأنو ال يهجج في سجالتشا ما يذيخ لهجهد
شخكات مدجمة لجيشا وغاياتيا مقاوالت إنذائية أخخى أو اسكانات أو استذارات أو مذاريع ىشجسية باسم الديج ( اسم جسيع الذخكاء)

حتى تاريخو )) .

 -2إحزار كتاب من مخاقب سجل األفخاد في وزارة الرشاعة والتجارة حدب الريغة التالية -:

(( إشارة إلى االستجعاء السقجم من الديج ( اسم جسيع الذخكاء ) ومهضهعو االستفدار فيسا إذا كان مدــــجالً تحت غايـــــــــــــــــــة
( مقاوالت إنذائية أخخى  ،مذاريع ىشجسية  ،استذارات ىشجسية  ،إسكان )  .يخجى العمم بان السحكهر غيخ مدجل لجيشا بالغايات

السحكهرة أعاله )) .

 -3تعبئة طمب ممف الترشيف الرادر من قبل نقابة السقاولين (  9صفحات كاممة ومختهمة بختم الشقابة ) .
 .4صهرة عن الدجل التجاري الرادر من وزارة الرشاعة لعام  (2019صادر خالل شيخ مشح تاريخ تقجيم الظمب ).

 .5صهرة لالسم التجاري الرادر من وزارة الرشاعة والتجارة لعام ( 2019صادر خالل شيخ مشح تاريخ تقجيم الظمب ).
 .6صهرة عن رخرة السين لعام .2019

 .7كتاب تدجيل السيشجسين العاممين في الذخكة أو السؤسدة ( صادر من نقابة السيشجسين ) االصمي
( صادر خالل شيخ مشح تاريخ تقجيم الظمب ) بعشهان ( شيادة ترشيف شخكة مقاوالت ) وحدب الشسهذج السعتسج في الشقابة .

 .8صهرة عن كتاب دفع رسهم نقابة السقاولين لعام  ( 2019وال يقبل سشج القبض لهحجه ) االصمي .

 .9أ – كذف الخبخات األصمي ( لمسذاريع السشفحة ) السهثق من نقابة السقاولين  .وال ُيقبل لمتخفيع أو اإلضافة السذاريع الغيخ مدمسة ،
بل يجب أن تكهن مشفحة بالكامل مع إحزار محزخ إستالم ابتجائي أو نيائي من صاحب العسل .
ب  -السقاولة الفخعية يجب احزار مهافقة صاحب العسل مع احزار محزخ استالم نيائي  +كتاب من االشخاف اليشجسي ومرادق
عميو من نقابة السيشجسين ( لسذاريع القظاع الخاص ) .

 .10صهرة عن آخخ شيادة لمترشيف .

 .11ميدانية أصمية مختهمة من مجقق حدابات حدب األصهل لعام  2018لمفئات ( األولى والثانية والثالثة فقط ) .
 .12كتاب مالءة بشكية من السؤسدة السرخفية التي يتعامل معيا السقاول بتاريخ حجيث لعام .2019

 .13الكذف األصمي بسداحة السكتب والسعجات مختهم بالكامل ( سهاء كانت مخخرة وغيخ مخخرة ) صادر من مجيخيات األشغال
السعشية لدكان السحافغات والتي يقع فييا عشهان الذخكة حدب ( العشهان السثبت عمى رخرة السين ) .

 .14كتاب من دائخة الديخ بسمكية اآلليات وسخيان تخخيريا ( في حال تعحر إحزار الخخص األصمية ) .
 .15عقهد العسل أو كتب التعين لمكهادر اإلدارية السظمهبة لمترشيف مع السؤىالت العمسية والخبخات .
( صهرة عن عقج عسل السجيخ السالي أو السحاسب  +صهرة عن شيادتو العمسية ) .

 .16اإلفراح عن التغيخات التي طخأت عمى الدجل التجاري .

 .17إرفاق الكتب الرادرة عن الجائخة بخرهص السهافقة عمى أجخاء التغيخات عمى الدجل التجاري .

 .19ختم جسيع أوراق السعاممة بختم الذخكة (اذا كانت صهر عشيا) مع التهقيع عمييا من قبل السفهض بالتهقيع ( الهثائق االصمية اذا كانت
مخفقة ال تختم ) .

 .20وضع جسيع اوراق السعاممة مع الظمب في ممف بالستيكي وتختيبيا حدب الخقم الستدمدل الهارد أعاله من (. )17 – 1
مالحغة ىامة  (( :يخجى اإلطالع عمى تعميسات الترشيف الججيجة الدارية السفعهل والرادرة عام . )) 2012

