
اإلدارة العـــــامة اإلطفــــــاء
اقرار وتعهد  قطاع الوقاية

 

إدارة مركز نظم المعلومات

االســــــــــم :

التـــــــاريخ :

المقر بما فيه

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

  
1.    أن جميع معدات الحريق واإلنذار المثبته على سقف المحل ظاهرة و مكشوفة ( خاصة رؤوس مرشات مياة 
الحريق و أجهزه كشف الحريق ) ، و أتعهد بعدم حجبها باألسقف المستعارة أو تغطيتها بالديكور و المحافظة 

عليها. 

2.    أن تكون جميع تمديدات األسالك الكهربائية للمحل داخلية بما فيها لوحة اإلعالنات الكهربائية مقاومه 
للعوامل الجوية إذا ركبت خارج المحل. 

3.    أن تكون جميع التمديدات الكهربائية في المحل داخلية و محفوظه داخل مواسير. 

4.    أن موقع لوحه توزيع الكهرباء الرئيسية للمحل بالقرب من خارج المحل و هي من النوع الذي يفصل 
الكهرباء تلقائيا. 

5.    أن تكون جميع القواطع و األسقف و النادر إن وجدت من مواد مقاومة للحريق. 

6.    عدم استخدام معدات الطبخ و التسخين و اللهب المكشوف. 

7.    عدم تخزين أو تداول المواد الكيماوية و الخطرة و المواد القابلة لإلشتعال. 

8.    أن تكون مساحة المحل كما جاء في كتاب بلدية الكويت. 

9.    اخطار اإلدارة العامة لإلطفاء عند حصول أي تغيير على المحل أو نشاطه. 

وفي حاله مخالفة أي بند من هذا التعهد أقر بمسؤوليتي القانونية و الجنائية طبقا ألحكام القانون رقم 36/82 في  
شأن رجال اإلطفاء ولقرار رئيس البلدية رقم 10 لسنة 82  الئحة اإلطفاء و القرارات المنفذة له . 

وهذا قرار مني بذلك ،،

القسيمـة : القطعــة :الكائن بمنطقـة :

المحل : الدور :

االسم التجاري :صاحب العالقة :

الرقم المـــدني : اتعهد انا السيد :


الإدارة العـــــامة الإطفــــــاء
قطاع الوقاية
اقرار وتعهد 
 
إدارة مركز نظم المعلومات
الاســــــــــم :
التـــــــاريخ :
المقر بما فيه
التوقيــــــــع : .............................................
 
1.            أن جميع معدات الحريق والإنذار المثبته على سقف المحل ظاهرة و مكشوفة ( خاصة رؤوس مرشات مياةالحريق و أجهزه كشف الحريق ) ، و أتعهد بعدم حجبها بالأسقف المستعارة أو تغطيتها بالديكور و المحافظة عليها.
2.            أن تكون جميع تمديدات الأسلاك الكهربائية للمحل داخلية بما فيها لوحة الإعلانات الكهربائية مقاومهللعوامل الجوية إذا ركبت خارج المحل.
3.            أن تكون جميع التمديدات الكهربائية في المحل داخلية و محفوظه داخل مواسير.
4.            أن موقع لوحه توزيع الكهرباء الرئيسية للمحل بالقرب من خارج المحل و هي من النوع الذي يفصلالكهرباء تلقائيا.
5.            أن تكون جميع القواطع و الأسقف و النادر إن وجدت من مواد مقاومة للحريق.
6.            عدم استخدام معدات الطبخ و التسخين و اللهب المكشوف.
7.            عدم تخزين أو تداول المواد الكيماوية و الخطرة و المواد القابلة للإشتعال.
8.            أن تكون مساحة المحل كما جاء في كتاب بلدية الكويت.
9.            اخطار الإدارة العامة للإطفاء عند حصول أي تغيير على المحل أو نشاطه.
وفي حاله مخالفة أي بند من هذا التعهد أقر بمسؤوليتي القانونية و الجنائية طبقا لأحكام القانون رقم 36/82 في شأن رجال الإطفاء ولقرار رئيس البلدية رقم 10 لسنة 82  لائحة الإطفاء و القرارات المنفذة له .
وهذا قرار مني بذلك ،،
القسيمـة :
الكائن بمنطقـة :
القطعــة :
المحل :
الدور :
صاحب العلاقة :
الاسم التجاري :
الرقم المـــدني :
اتعهد انا السيد :
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