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License Noرقم الرخصة :: CN-1128135

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20014688

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مالكاإلمارات العربية المتحدةحمد حمدان سرحان نايع النيادى
HAMAD HAMDAN SARHAN NAYEA ALNEYADIUnited Arab EmiratesOwner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
-  * مقاوالت شبكات الصرف الصحى الرئيسية 

-  * مقاوالت تصريف مياه األمطار 
-  * مقاوالت اإلنشاءات المعدنية 

-  * مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها 
- هدم المباني وغيرها من اإلنشاءات ورفع االنقاض 

-  * مقاوالت شبكات الصرف الصحى الفرعية و توصيالت المنازل 
-  * مقاوالت شبكات نقل وتوزيع المياه 
-  * مقاوالت تشييد الجسور والتقاطعات 

-  * مقاوالت الطرق الرئيسية و الشوارع واالعمال المتعلقة بها 
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

-  * Main Sewerage Networks Contracting 
-  * Rain Water Drainage Contracting 
-  * Metal construction contracting 
-  * All Kind Building Projects Contracting 
- Building Demolition and Other Constructions and Debris Clearing 
-  * Submain Sewerage Networks and Houses Connection Contracting 
-  * Contracting Transmission Networks and Distribution of Water 
-  * Bridges Contracting 
-  * Main Roads, Streets and Related Works Contracting 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 

Commercial Activities :

مؤسسة لوسنت للمقاوالت العامة
LUCENT GENERAL CONTRACTING EST.

17/05/2022

11/06/2023

173362:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :11/05/2004Establishment Date

ال يحق للمقاول ممارسة األنشطة المشار إليها بعالمة (*) إال بعد الحصول على 
شهادة التصنيف المعتمدة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

The Contractor is not permitted to practice the activities marked 
with sign (*) unless these activities are classified and a 
Classification certificate is obtained for the department of 
Department of Urban Planning and Municipalities

:Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Establishmentمؤسسة فردية:الشكل القانوني 

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CR-4469237
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Addressالعنوان :: العين, وسط المدينة/ حوض الربينة/ قطعه 182, مبنى, الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

Onwani Addressالعنوان الموحد : :


