اإلدارة العامة لإلطفاء
قطاع الوقاٌة
قسم تجـار ومقاولً معـدات
اإلطفاء والخدمات الهندسٌة

إدارة التراخٌص
مراقبة التراخٌص التجارٌة
طلبات ترخٌص مقاولً معدات مكافحة
وإنذار الحرٌق والخدمات الهندسٌة
أوال { جدٌد } :
 -1تقـدٌم كتـاب رسـمً باسـم السٌـد  /مدٌـر عــام اإلدارة العـامـة لإلطفــاء .
 -2تعبئـة النمـوذج مع الـتوقٌع والختـم .
 -3دفع الرسوم المقررة للدراسة حسب الطلب .
 -4تـرفـق المستندات المطلـوبـة التـالٌـة بالصـفحة األخـٌرة -:

أ  -صـورة عـن ترخٌص وزارة التـجارة والصناعـة شرٌطة أن ٌكون مرخصا للقٌام بأحد األعمال التالٌة -:
{ مقاوالت عامه – مقاوالت إطفاء – مقاوالت أعمال كهربائٌة – مقاوالت أعمال مٌكانٌكٌه – مقاوالت أعمال صحٌة } .
ب -صـورة عـن القٌـد فـً السـجل التـجاري .
ج -صـورة عـن التسـجٌل لـدى غـرفـة تجـارة وصنـاعـة الكـوٌت .
د  -صـورة عـن العقـد التـأسٌس بالنسبة للشركات المحلٌة وآخر عقد تعدٌل  ،أما بالنسبة للشركات المحلٌة المتضامنة مع
شركات أجنبٌة فٌجب تقدٌم صورة من تسجٌل عقد الوكالة لدى وزارة التجارة والصناعة .
 -5تقدٌم قائمه بأسماء الجهاز الفنً الذي ٌقوم بتنفٌذ أعمال اإلطفاء والخدمات الهندسٌة  ،موضحا االسم واالختصاص على شكل
جدول .
 -6تقدٌم صـور عـن الشـهادات الـدراســٌة للـمهندسـٌن  ،وشهادة االنتساب لجـمعٌة المهندسٌن الكوٌتٌـة  ،وشهادات خبرة للفنٌٌن،
عدد الجهاز الفنً كل حسب فئـته  ،كما هو بالجداول المرفقة لالئحة اإلطفاء .
 -7تقدٌم ما ٌثـبت أن المهندسـٌن والفنـٌٌن من العـاملـٌن لـدى الشـركة  /المـؤسسة ( .صـورة من اإلقامة على جـواز السـفر
وصـورة البطاقـة الـمدنٌة) .
 -8تقدٌم قرص ٌ CDحتوي على جمٌع المستندات المطلوبة.
 -9اجتٌاز اختبارات الكفاءة الخاص بالمهندسٌن كل حسب فئته.
ثانٌا { تجدٌد } :
جمٌع ما سبق عدا بند رقم (  ، ) 8إال فً حالة تغٌر الجهاز الفنً .
ثالثا { رفع التصنٌف }:
جمٌع ما سبق باإلضافة إلى تقدٌم قائمه بالمشارٌع على شكل جدول موضحا اسم المشروع وعنوانه ورقم ملف المشروع فً اإلطفاء
وأن ٌتم ذكر نوع المعدات المركبة بالمشروع استنادا لالئحة اإلطفاء رقم  137لسنة . 2005
مالحظة  :فً حالة أي تغٌٌر ٌطرأ على الجهاز الفنً ٌجب على المقاول إخطار اإلدارة العامة لإلطفاء وٌطبق علٌه بند رقم ()8
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استمارة تسجٌل مقاول معدات مكافحة وإنذار الحرٌق وخدمات هندسٌة
االسـم التـجـاري للشـركة  /المـؤسسـة :

التـارٌــخ :

رقم السـجل التجـاري :

/

/

أسـمـاء الشـركاء :
)1

)4

)2

)5

)3

)6

اسـم الشـخـص أو األشـخـاص المكـلفـٌن بـالتـوقٌـع بـاسـم الشـركـة  /الـمؤسسـة  ،مرفق صور البطاقة المدنٌة:
)1

)3

)2

)4

مـقـر الشـركـة  /الـمؤسـسـة الـدائـم :

رمـز بـرٌـدى

رقم صنـدوق البرٌـد :
رقـم الـهاتـف :

/

/

.

رقم النقـــال :

/

/

.

رقــم الفـاكـس :

رقم التـلكـس

العـنوان اإللكترونً أو الـبرقً :
الـنشـاطـات الـمصرح بـها مـن وزارة التـجـارة :
)1

)4

)2

)5

)3

)6

نــوع الطلـــب المقـــدم لالعتمـــاد

التـوقـٌـع والـختـم

التـارٌـخ :

/

/

