
 أن تكون دولة اإلمارات العربیة المتحدة من أفضل دول العالم أمنًا وسالمة رؤیتنا:
 

 1اإلصدارة  DCD-PSF-75نموذج: 

 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 وزارة الداخلية 
  بيد -اإلدارة العامة للدفاع المدني 
 إدارة السالمة الوقائية 

 

  United Arab Emirates  
Ministry Of Interior 
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence 
Preventive  Safety Department          

 نموذج طلب شهادة إنجاز
 Owner    المالك

  Area   Plot   Location   المنطقة   رقم القطعة   الموقع 
    Tel   Contractor   ھاتف   المقاول 

 ي المرفقات المطلوبة إلصدار شھادة اإلنجاز للمبان
  Documents  Needed  for   
Completion Certificate   

  
 Fire Alarm System Certificate شھادة تركیب وفحص نظام اإلنذار من الحریق

 بنىطلب موافقات اإلدارة إلصدار شھادة اإلنجاز م 
  Dubai Munlclpallty  Application form " نسخة أصلیة صادرة عن بلدیة دبي   2عدد " 

  
  Smoke Detectors   كواشف دخانیة 

   صورة عن ترخیص البناء Copy of Building License       كواشف حراریة Heat detectors    

   صورة عن عاللم البناء Demarcation       كواشف لھب Flame detectors   

   خارطة الموقع Affection Plan       نقاط إطالق یدویة Break Glass units    

   صورة جواز المالك Owner Passport Copy        أجراس حریق Fire Bells   

   الخطط التنفیذي ألنظمة الدفاع المدني Shop /as buit Drawines      لوحة تحكم رئیسیة Fire Alarm Control Panel    

   شھادة تورید وتركیب وفحص نظام اإلطفاء Fire fighting Certificate      وفحص نظام اإلنارة االحتیاطیة واإلرشادیة الدالة على المخارج شھادة تركیب 
   خراطیم حریق مطاطیة Fire Hose Reel    Emergency  Lighting  System   

   صاعد رطب / شھادة فحص Wet Riser / Test       بطاریة مركزیة Central Battery System   

   صاعد جاف / شھادة فحص Dry Riser / Test       وحدة إنارة ذاتیة Self  Contained Emergency Lights    

   مرشات میاه تلقائیة Sprinkler System       شھادة تركیب أبواب مقاومة للحریق Fire Door Certificate    

   طفایات حریق یدویة Portable Fire Extinguisher       مضخة أو فحصشھادة تركیب  Fire pump certificate   

   نظام إطفاء  أوتوماتیكي Automatic Fire Extinguishing System      شھادة طالء مبطئ للحریق Fire Dampers  Certificate    

FM  - 200                                                      FM  -  200    شھادة تركیب خانقات حریق / دخان Fire Dampers Certificate    
     INERGEN                                                                  INERGEN   شھادة تركیب وفحص وربط اإلنذار للمصاعد lift Certificate    

CO 2                                                                                                         CO 2   شھادة تركیب نظام دفع الھواء Pressurization System Certificate   

   شھادة تعھد بصیانة معدات الدفاع المدني System  Maintenance undertaking Letter     شھادة تركیب المثبتات المغناطیسیة لألبواب Magnatic Holder Certificate   
  م نظاشھادة ربط نظام التكییف والتھویة المركزیة ب

  HVAC / tire Alarm System Certificate      اإلنذار من الحریق 
 Fire resistant Cables Certificate شھادة تركیب أسالك مقاومة للحریق

  

   شھادة ربط باإلنذار المباشر Automatic Dialing System Certificate          
                                                                                704003 

 

 ……………………………………………مفتـش  :  .…………………………………………………:  مالحظات  
 .……………………………………….…التوقیع  : 
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