
                                              

  
 
 

 اإلدارة العامة لإلطفاء
 قطاع الوقاٌة

 داتـمقاولً معقسم تجـار و إدارة التراخٌص
 الخدمات الهندسٌةاإلطفاء و مراقبة التراخٌص التجارٌة

                                                                                                                   
                          

 

 معدات وأنظمة مكافحة الحرٌق واإلنذار والخدمات الهندسٌةطلبات ترخٌص تاجر مواد و
 

 ( بكتاب رسمً باسم السٌد نائب المدٌر العام لشئون الوقاٌة . حده) لكل فئة على  تقدٌم طلب االعتماد 

  استمارة التسجٌل ( المرفقة مع التوقٌع والختم .تعبئة النموذج ( 

 ترفق المستندات التالٌة :و

 

 أوال :  المستندات اإلدارٌة :

 الصناعة .صورة عن ترخٌص وزارة التجارة و -1

 السجل التجاري . فًصورة عن القٌد  -2

 صناعة الكوٌت .صورة عن القٌد فً غرفة تجارة و -3

 رأس المال .سسة ٌوضح أسماء الشركاء والشركة / المؤ صورة عن عقد التأسٌس أو أخر عقد تعدٌل -4

 صورة عن عقد الوكالة مع الشركة المصنعة فً بلد المنشأ مصدقا من سفارة دولة الكوٌت . -5

 الصناعة . عقد الوكالة لدى وزارة التجارة وصورة من تسجٌل  -6

 

 : المستندات الفنٌة : ثانٌا

 ألجهزة المراد اعتمادها .المواد واللمعدات و نٌة التفصٌلٌة األصلٌةتقدٌم الكتالوجات الف -1

 األجهزة المراد اعتمادها .حدٌد مودٌالت المعدات والمواد وت -2

من قائمة المختبرات الدولٌة  المراد اعتمادها األنظمةللمعدات والمواد واألجهزة و اعتمادشهادات تقدٌم تقارٌر فحص و -3

 المعتمدة لدى اإلدارة العامة لإلطفاء .

 المراد اعتمادها . األجهزةٌنات عن المعدات والمواد وتقدٌم ع -4

 

 

 حتفاظ بعٌنات المعدات والمواد واألجهزة التً تم اعتمادها .اال لإلدارة العامة لإلطفاء الحق فً مالحظة هامة :

   
 
 
 
 
 
 
 

 



 مراقبة التراخٌص التجارٌة اإلدارة العامة لإلطفاء
 ومقاولً معـدات ارقسم تج ةـاٌـوقـاع الـطـق

 اإلطفاء والخدمات الهندسٌة إدارة التراخٌص
 

 ة تسجٌل تاجر مواد ومعدات وأنظمةاستمار
 الخدمات الهندسًالمكافحة واإلنذار و

 
 االسم التجاري للشركة / المؤسسة :

 

 رقم السجل التجاري وتارٌخه :

   

 رقم الجهة المدنً :

            

 أسماء الشركاء :

1- 5- 

2- 6- 

3- 7- 

4- 8- 

 أسم الشخص أو األشخاص المكلفٌن بالتوقٌع باسم الشركة / المؤسسة ، مرفق صورة البطاقة المدنٌة :

1- 3- 

2- 4- 

 مقر الشركة / المؤسسة الدائم : 

   : الشارع   : القطعة   : المنطقة   : المحافظة
   : الــدور   : الشقة   : مبنىال

 رقم الهاتف :  وسائل االتصال :

    

 قم النقال :ر

    

 رقم الفاكس:

    

 العنوان / البرٌد اإللكترونً :

 

 

 النشاطات المصرح بها من وزارة التجارة :

1- 4- 

2- 5- 

3- 6- 

 
   لالعتمادنوع الطلب المقدم 

  

  

 
  /   /    : التارٌخ                      الختم                              التوقٌع و


