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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

ترخيص صيانة و تركيب
رقم الترخيص : 2017-1-166780

سنة الترخيص : 2022
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2017-1-166780 رقم السجل CN-1229392 رقم الرخصة تاسكو لاللمنيوم والزجاج االسم التجاري للمنشأة

- الجنسية محمد تركى يحى غفور اسم صاحب الترخيص

أبوظبي منطقة النشاط نوع النشاط

نظام الكشف واإلنذار من الحريق 1
أنظمة مكافحة الحريق 2

نظام التهوية والتحكم بالدخان 3
المواد والطالءات المبطئة والمانعة إلنتشار الحريق 4

نظام األبواب والنوافذ والقواطع المقاومة للحريق والدخان 5
 (H) التكسيات الخارجية المانعة النتشار الحريق  * 6

نظام الغاز المركزي 7
57291 ص.ب رقم الفاكس 0508908944 رقم الهاتف

بناية مركز االمارات للجلدية والتجميل - شارع المرور , معسكر ال نهيان, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة
    INFO@TASCO.AE الموقع و البريد اإللكتروني

16/05/2023 تاريخ االنتهاء 15/06/2022 تاريخ اإلصدار 28/08/2021 تاريخ تأسيس المنشأة
6 عدد الفنيين المعتمدين 2 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (21673450498632603737).

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : تاسكو لاللمنيوم والزجاج
رقم الترخيص : 2017-1-166780

سنة الترخيص : 2022
عدد التراخيص : 1

نوع المعدة النظام الفرعي النظام الرئيسي

نظام التكسية - التجميع الواجهات الخارجية التكسيات الخارجية المانعة النتشار الحريق

1 . تعتبر المنشأة مرخصة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار المجلس
الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطتها في باقي

اإلمارات.  مالحظة:

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : تاسكو لاللمنيوم والزجاج
رقم الترخيص : 2017-1-166780

سنة الترخيص : 2022
عدد التراخيص : 1

الجنسية اسم صاحب الترخيص

- مريم خلفان محمد راشد المنصورى

 

يعتمد/


