
رؤيتنا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق األمن و السالمة 
 0569942202 - 31/03/2021 01:30 AM - 1 نسخة رقم 1 / 3 

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 موزع
رقم الترخيص : 2020-1-239508

سنة الترخيص : 2021

وكيل        مصنع         عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 
2020-1-239508 رقم السجل CN-3696126 رقم الرخصة دبليو بي تي لتجارة االصباغ ش.ذ.م.م االسم التجاري للمنشأة

اإلمارات العربية المتحدة الجنسية W B T PAINTS TRADING L.L.C اسم صاحب الترخيص
أبوظبي منطقة النشاط بيع مواد البناء - بالتجزئة , تجارة الطالءات والدهانات المقاومة للحريق -بالجملة . نوع النشاط

91077 ص.ب رقم الفاكس 0569942202 رقم الهاتف
alyousefi abdulkader abdullah yousuf - 6 , مصفح الصناعية, أبوظبي  أبوظبي عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
21/01/2022 تاريخ االنتهاء 31/03/2021 تاريخ اإلصدار 28/07/2020 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   3 
- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10904836856936583935).

 

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : دبليو بي تي لتجارة االصباغ ش.ذ.م.م رقم الترخيص : 2020-1-239508

وكيل        مصنع         سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

21/01/2022 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : SATNA0000132198-2019 رقم ترخيص الوكيل : دبليو بي تي لتجارة االصباغ ش.ذ.م.م اسم الوكيل :

اسم المختبر
الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة رقم قيد الوكالة اسم المصنع بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300178.2 10/12/2021 18283 Hesse GmbH &
Co. KG ألمانيا hesse الطالئات والمواد المانعة من انتشار الحريق : غطاء معوق

للحريق - دهان معوق للحريق 1
رقم الموديل :  

hesse PU Multicoat Lacquer 4503x (x= Gloss Level) coating systeminterior finish coating systemsclass A
THOMAS

BELL
WRIGHT,

UAE
TBW0300371 13/12/2021 18283 Hesse GmbH &

Co. KG ألمانيا Hesse الطالئات والمواد المانعة من انتشار الحريق : غطاء معوق
للحريق - دهان معوق للحريق 2

رقم الموديل :  
Hesse HYDRO-PUR HDE 5430x (x= gloss level) interior finish coating systemapplies over fibre cement panel substrateclass A

THOMAS
BELL

WRIGHT,
UAE

TBW0300370 13/12/2020 18283 Hesse GmbH &
Co. KG ألمانيا Hesse الطالئات والمواد المانعة من انتشار الحريق : غطاء معوق

للحريق - دهان معوق للحريق
3

رقم الموديل :  
Hesse UV Top Coat for Roller Coating UU 7450x (x= Gloss Level) interior finish coating systemapplies over fibre cement panel

substrateclass A

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لالئحة
التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد استخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 
مالحظة:

 

يعتمد/
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دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : دبليو بي تي لتجارة االصباغ ش.ذ.م.م
رقم الترخيص : 2020-1-239508

سنة الترخيص : 2021
عدد التراخيص : 1

الجنسية اسم صاحب الترخيص

اإلمارات العربية المتحدة ILYAS MUHIB ULLAH MUHIB ULLAH

اإلمارات العربية المتحدة دبليو بي تي لتجارة االصباغ

 

يعتمد/


