
فئة تصنيف النشاط
Classification 

Category

اسم النشاط
Activity Name رمز النشاط

  Activity Code
مسلسل
Serial

First - ϰϟϭϷ Drainage Treatment Plants Contracting - ف الصحي ت محطات معالجة ال مقاو 4220301 1

Special - ΔλΎΧϟ Sub  Sewerage Networks Contracting -  ت ف الصحي الفرعية وتوصي ت شبكات ال مقاو
المنازل 4220304 2

Third - ΔΛϟΎΛϟ Rainwater Drainage Contracting - مطار ف مياه ا ت   مقاو 4290909 3

Sixth - ΔγΩΎγϟ Building Maintenance - صيانة المباني 4329901 4

Fifth - ΔγϣΎΧϟ Landscaping Contracting - ت التشجير مقاو 4220403 5

Fifth - ΔγϣΎΧϟ Building Contracting - ت تشييد المبانى بانواعها مقاو 4100002 6

Second - ΔϳϧΎΛϟ Electrical  Works For Building Services Contracting -  عمال الكهربائية لخدمات ت ا مقاو
للمباني  بأنواعها 4220904 7

Third - ΔΛϟΎΛϟ Irrigation Networks Contracting - ت شبكات الري مقاو 4220402 8

Fifth - ΔγϣΎΧϟ Main Roads And Streets Contracting - ت الطرق الرئيسية والشوارع مقاو 4210001 9

Special - ΔλΎΧϟ Main Sewerage Networks Contracting - ف الصحي الرئيسية ت شبكات ال مقاو 4220303 10

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

10 1 3 0 2 1 1 2 عدد األنشطة المصنفة

License Number C12-2021-1045384-LM4 رقم الرخصة

License Category Special - الخاصة فئة الرخصة

Issue Number 3 رقم اإلصدار

Issuance Entity Abu Dhabi Municipality -  بلديةمدينة أبوظبي جھة اإلصدار

Issuance Date 27/12/2020 تاريخ اإلصدار

Expiry Date 26/12/2022 تاريخ االنتھاء

Trade License No. CN-1045384 رقم الرخصة التجارية
Firm Name (AR) شركه االمارات المسانده نيتكو ذ م م اسم المنشأة الھندسية -عربي
Firm Name (EN) EMIRATES LINK NITCO - LLC اسم المنشأة الھندسية  -إنجليزي
Firm Legal Form Limited Liability Company - شركة ذات مسؤولية محدودة الشكل القانوني للمنشأة الھندسية
Firm Form Local Contractor - مقاول محلي شكل المنشأة
Official Phone No. 971558630526 رقم التواصل الرسمي للمنشأة
Official Email البريد اإللكتروني الرسمي للمنشأة
Address مصفح, م 15- قطعه 41- الطابق االول- مكتب رقم 1, , مبنى, المالك/ االتحاد الدولية لالستثمار 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 – Abu Dhabi 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 أبوظبي بأن المنشاة الھندسية المذكور تفاصيلھا أدناه 
تعتبر مصنفة بالفئات والتخصصات الموضحة عليه، وذلك وفقا للقرار رقم 160 لسنة 2018 

بشأن نظام تصنيف المقاولين في إمارة أبوظبي

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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