
اإلدارة العـــــامة اإلطفــــــاء
الموافقة على طلب إيصال  - تقوية التيار الكهربائيقطاع الوقاية

 

إدارة مركز نظم المعلومات

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،،،

السيد/ مديرعام اإلدارة العامة لإلطفاء 
 

  تحيه طيبه وبعد ،،،،،،،،،، 
  

الموضوع : الموافقة على طلب إيصال  - تقوية التيار الكهربائي

االســــــــــم :

الرقم المدني :

التــــــاريخ  :

مقدم الطلب

التوقيــــــــع : .............................................

نحيطكم علمًا بأنه تم االنتهاء من البناء والتشطيبات وتركيب معدات اإلطفاء المطلوبة بالرخصة للمبنى عن طريق 

شركة 

والمعتمدة لدى اإلدارة العامة لإلطفاء لذا نرجو من سيادتكم الموافقة على إيصال / تقوية التيار الكهربائي الكائن في : 

- في حالة عدم التقيد بموعد الكشف سوف يتم تحديد موعد آخر في مدة ال تقل عن شهر. 
- يجب إحضار المخططات المعتمدة لدى اإلدارة العامة لإلطفاء في موعد الكشف ( معماري  - اإلنذار  - ميكانيكا ). 

- يجب الحضور في الساعة (8 صباحًا ) في يوم الكشف.  
 

المالحــــــــــظات :

المنطقــــــــــة :

القطعـــــــــــة :

نوع االستثـمار:

رقم الوثيـــــقة :

رقم المــــــلف :

رقم البنــــــــد :

رقم المخــطط :


الإدارة العـــــامة الإطفــــــاء
قطاع الوقاية
الموافقة على طلب إيصال  - تقوية التيار الكهربائي 
 
إدارة مركز نظم المعلومات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،
السيد/ مديرعام الإدارة العامة للإطفاء
                   
                  تحيه طيبه وبعد ،،،،،،،،،،
 
الموضوع : الموافقة على طلب إيصال  - تقوية التيار الكهربائي
الاســــــــــم :
الرقم المدني :
التــــــاريخ  :
مقدم الطلب
التوقيــــــــع : .............................................
نحيطكم علماً بأنه تم الانتهاء من البناء والتشطيبات وتركيب معدات الإطفاء المطلوبة بالرخصة للمبنى عن طريق 
شركة 
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- في حالة عدم التقيد بموعد الكشف سوف يتم تحديد موعد آخر في مدة لا تقل عن شهر.
- يجب إحضار المخططات المعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء في موعد الكشف ( معماري  - الإنذار  - ميكانيكا ).
- يجب الحضور في الساعة (8 صباحاً ) في يوم الكشف. 
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