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License Noرقم الرخصة :: CN-1045384

الشكل القانوني

Legal Form :

:

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date

Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

الوصف
Description

41224609

41150891

الجنسية
Nationality

نوع الشراكة
Partner

مجموعة االمارات المساندة ذ م م

االتحاد الدولية لالستثمار - ذ م م

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

شريك

شريك
ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT - L L C

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Partner

Partner

Commercial Licenseرخصة تجارية

:األنشطة التجارية
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

- صيانة المباني
- تشغيل نظم الري لألغراض الزراعية 

- مقاوالت شبكات الصرف الصحى الفرعية و توصيالت المنازل - الفئة الثانية 

- أعمال تجميع النفايات العضوية 
- مقاوالت التشجير-الفئة الثالثه  

- مقاوالت محطات معالجة الصرف الصحى -الفئة االولي 
- خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات 

- جمع ونقل مياه المجاري 
- مقاوالت شبكات الري الفئة الرابعه 

- مقاوالت شبكات الصرف الصحى الرئيسية- الفئة الثانية 
- المقاوالت الميكانيكية -الفئة الثانية 
- المقاوالت الكهربائية - الفئة الثانية 

- مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها - الفئة الخامسه 

- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
- Buildings  Maintenance
- Irrigation Systems Operation For Agricultural Purposes 
- Submain Sewerage Networks And Houses Connection Contracting - Second 
Category 
- Organic Wastes Collection Works 
- Afforestation Contracting - Third Category 
- Sewerage Treatment Stations Contracting - First Category 
- Landscape And Gardening Services 
- Drainage Collection And Transportation 
- Irrigation Network Contracting - Fourth Category 
- Main Sewerage Networks Contracting - Second Category 
- Mechanical  Contracting - Second Category 
- Electrical  Contracting - Second Category 
- All Kind Building Projects Contracting - Fifth Category 

Commercial Activities :

شركة ذات مسؤولية محدودة

Limited Liability Company

شركه االمارات المسانده نيتكو ذ م م

Emirates Link Nitco - Llc

25/05/2017

24/05/2018

96566:Unified ID for ADCCI :الرقم الموحد لعضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :08/04/2000Establishment Date
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Rain Water Drainage Contracting - Fifth Category -- مقاوالت تصريف مياه األمطار- الفئة الخامسه)

Addressالعنوان :: مصفح, م 15- قطعه 41- الطابق االول- مكتب رقم 1, مبنى, المالك/ االتحاد الدولية لالستثمار




