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License Noرقم الرخصة :: CN-1045384

Legal Formالشكل القانوني : :
اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:

:

:

::

:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

41454037

41506692

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

مجموعة االمارات المساندة ذ . م . م

الترناتيف لالستثمارات  ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

شريك

شريك
EMIRATES LINK GROUP L . L . C

ALTERNATIVE INVESTMENTS  L.L.C.

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Partner

Partner

Commercial Licenseرخـصــــــة تجارية

:األنشطة التجارية
- صيانة المباني 

-  * مقاوالت محطات معالجة الصرف الصحى 
- خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات 

-  * مقاوالت شبكات الصرف الصحى الرئيسية 
- تشغيل نظم الري لألغراض الزراعية 

-  * مقاوالت التشجير 
-  * مقاوالت شبكات الري 
-  * المقاوالت الميكانيكية 

-  * مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها 
-  * مقاوالت شبكات الصرف الصحى الفرعية و توصيالت المنازل 

-  * المقاوالت الكهربائية 
-  * نقل النفايات العضوية 

- Buildings Maintenance 
-  * Sewerage Treatment Stations Contracting 
- Landscape And Gardening Services 
-  * Main Sewerage Networks Contracting 
- Irrigation Systems Operation For Agricultural Purposes 
-  * Afforestation Contracting 
-  * Irrigation Network Contracting 
-  * Mechanical Contracting 
-  * All Kind Building Projects Contracting 
-  * Submain Sewerage Networks and Houses Connection Contracting 
-  * Electrical Contracting 
-  * Transportation of Organic Waste 

Commercial Activities :

Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة

شركه االمارات المسانده نيتكو ذ م م

EMIRATES LINK NITCO - LLC

09/05/2021

25/05/2024

96566:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :08/04/2000Establishment Date

:494315Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية 
والتوطين بطاقة المنشأة

Establishment Card 
GDRFA

االدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب - بطاقة المنشأة

::

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CR-3999395
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-  * مقاوالت الطرق الرئيسية و الشوارع واالعمال المتعلقة بها 
- خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

-  * نقل مياه الصرف الصحي 
-  * مقاوالت تصريف مياه األمطار

- صيانة الطرق 

-  * Main Roads, Streets and Related Works Contracting 
- Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services 
-  * Waste Water Transportation 
-  * Rain water drainage contracting 
- Road Maintenance 

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

يرجى مراجعة غرفة أبوظبي إلستكمال اإلجراءات وسداد رسوم العضوية

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

مالحظة عامة : ال يحق للمنشأة مزاولة األنشطة المشار اليها اال بعد حصولها على 
ترخيص مزاولة مهنة من مركز ادارة النفايات (تدوير)

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
General Note : It is not allowed to participate any of the marked 
activities unless obtaining a license from The Center of Waste 
Management (Tadweer)

( تم تحصيل رسوم خدمات الدفاع المدني )


