
فئة تصنيف النشاط
Classification 

Category

حالة تصنيف النشاط عند اإلصدار/التحديث
Classification Status Upon First 

Issuance/Amendment

اسم النشاط
Activity Name

رمز النشاط
  Activity Code

مسلسل
Serial

Third - الثالثة التصنيف فعال
Classification Valid

مقاوالت تشييد المبانى بانواعھا
Building Contracting 4100002 1

Third - الثالثة التصنيف فعال
Classification Valid

مقاوالت المنشآت المعدنية
Metal Structures Contracting 4100003 2

إجمالي عدد األنشطة المصنفة
Total Number of Classified 

Activities

السادسة
Sixth

الخامسة
Fifth

الرابعة
Fourth

الثالثة
Third

الثانية
Second

األولى
First

الخاصة
Special

فئة النشاط
Activity Category

2 0 0 0 2 0 0 0
عدد األنشطة المصنفة

Number of Classified 
Activities

License No. (with updates) C22-2022-1128135-LI1 رقم الرخصة (مع التحديث)
License Category Third - الثالثة فئة الرخصة للمنشأة

License Status Classification Valid - التصنيف فعال حالة الترخيص

Issue No 1 رقم اإلصدار

Issuance Entity Al Ain Municipality -  بلدية مدينة العين جھة اإلصدار
Issuance Date (with updates) 13/05/2022 تاريخ اإلصدار (مع التحديث)

Expiry Date 12/05/2024 تاريخ االنتھاء

Trade License No. CN-1128135 رقم الرخصة التجارية

Firm Name (AR) مؤسسة لوسنت للمقاوالت العامة اسم المنشأة الھندسية - عربي
Firm Name (EN) LUCENT GENERAL CONTRACTING EST. اسم المنشأة الھندسية - إنجليزي
Firm Legal Form Establishment - مؤسسة فردية الشكل القانوني للمنشأة الھندسية
Firm Form Local Contractor - مقاول محلي شكل المنشأة
Official Phone No. 971504720093 رقم التواصل الرسمي للمنشأة
Official Email Lg@lucentae.com البريد اإللكتروني الرسمي للمنشأة
Address العين, وسط المدينة/ حوض الربينة/ قطعه 182, , مبنى, الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم 

القاسمي
العنوان

License to Practice Engineering Activities
(Classification Certificate - Engineering Contracting 
Company )

رخصة مزاولة األنشطة الھندسية
(شھادة تصنيف - شركة مقاوالت ھندسية)

The Department of Municipalities and Transport – Al Ain City Municipality 
certifies that the engineering firm  Mentioned below is considered classified 
according to the categories and specialties shown herewith, in accordance 
with regulation No. 160 for the year 2018 regarding contractors classification 
system in the Emirate of Abu Dhabi

تشھد دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين بأن المنشاة الھندسية المذكور تفاصيلھا أدناه 
تعتبر مصنفة بالفئات والتخصصات الموضحة أدناه، وذلك وفقا للقرار رقم 160 لسنة 2018 

بشأن نظام تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي

Notes
Any change or update in the classification status will cancel this certificate
Any amendment or deletion in this certificate shall cancel it. 
Bidding is allowed only after submitting the original Engineering Activities Practicing License 
accompanied by a valid To Whom It May Concern Certificate
This is an approved electronic document issued without signature by the Department of 
Municipalities and Transport (DMT) - Al Ain city Municipality.
Authorities might validate this certificate by using the QR Code above.

مالحظات
أي تغيير  أو تحديث في حالة التصنيف يلغي ھذه الشھادة

أي شطب أو تغيير في ھذه الشھادة يلغيھا
ال يجوز التقدم للعطاءات إال بعد تقديم أصل رخصة مزاولة المھنة الھندسية مشفوعة بشھادة لمن يھمه األمر  

سارية المفعول
إن ھذه الوثيقة ھي وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين

يمكن لجھات االختصاص التحقق من صحة ھذه الشھادة باستخدام الكيو أر كود الموجود أعاله

Engineering Activities Practicing License Details  بيانات رخصة مزاولة األنشطة الھندسية

Engineering Firm Details  بيانات المنشأة الھندسية

على المنشأة الھندسية أعاله االلتزام باالشتراطات والمالحظات والمرتبطة بإصدار ھذه الرخصة والصادرة من قبل دائرة البلديات والنقل
The above Engineering Firm must abide by the conditions and notes associated to this 

license issued by the Department of Municipalities and Transport (DMT)
www.dmt.gov.ae
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483-CRTFirst Issuance No. رقم اإلصدار األول
مصنف على النظام القديم

Classified in old system
First Issuance Date تاريخ اإلصدار األول

Trade License No. CN-1128135 رقم الرخصة التجارية


