
www.adbc.gov.ae وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي. للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development - Abu Dhabi. To verify the license kindly 

visit www.adbc.gov.ae

*CR-4507675*
www.adbc.gov.ae

البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

Lg@lucentae.com

971504720093

:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1236247

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41459536

41221072

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

حمد حمدان سرحان نايع النيادى

كنداكاث محمد  شريف

اإلمارات العربية المتحدة

الهند

شريك

شريك
HAMAD HAMDAN SARHAN NAYEA ALNEYADI

KANDAKATH MOHAMED SHERIF

United Arab Emirates

India

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
-  * مقاوالت تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها 

- صيانة المباني 
-  * المقاوالت الكهربائية 

- تركيب  األدوات  والتمديدات الصحية 

-  * Air Conditioning, Ventilation Air Cooling Systems Maintenance, Installation and 
Contracting 
- Buildings Maintenance 
-  * Electrical Contracting 
- Installation tools and plumbing 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: المنطقة الصناعية, النقلة, 13 : الثالث عشر, مبنى, عبدالله محمد عبدالله هزام

لوسنت لالعمال الكهروميكانيكية  ذ.م.م
LUCENT ELECTRO MECHANICAL WORKS  L.L.C.

13/06/2022

12/06/2027

294343:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :17/07/2011Establishment 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 : Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة:الشكل القانوني 

22 شارع الموسوعة 3 المنطقة الصناعيةالعنوان الموحد
22 Al Mawsou"ah 3 St Industrial Area

Onwani Address : :

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CR-4507675

