االنشطة على مستوى الشركة
البيـــــــان

م

اوال  :نشاط التصنيع
 1تصنيع وتجميع مقطورات زراعية جر بطئ
 2تصنيع وتجميع انصاف مقطورات (  ) 3 ، 2اكس  4 ،أكس ( كساحة )
 3تصنيع الصناديق الثابتة والمغلقة (فان) على شاسيهات سيارات نقل جديدة فقط
 4تصنيع صناديق قالب على شاسيهات سيارات نقل جديدة فقط
 5تصنيع خزانات ( مياه /كسح /وقود ) على شاسيهات سيارات نقل جديدة فقط
 6تصنيع وتركيب اوناش على شاسيهات نقل ( مرور  -انقاذ  -خلف الكابينة  -برج االصالح اعمدة الكهرباء
 7تصنيع حاويات نقل غالل على شاسيهات سيارات نقل
 8تصنيع وبناء هياكل مينى باص سعه حتى  26راكب بخالف السائق على شاسيهات مينى باص جديدة فقط
 9تصنيع وبناء هياكل اتوبيسات سعه  43راكب بخالف السائق على شاسيهات سيارات اتوبيس جديدة فقط
 10شهادات المرور
 11االصالحات ( اتوبيسات  -سيارات نقل  /مالكى  /مقطورات )

ثانيا  :نشاط االصالح
 1اصالح وصيانة جميع انواع السيارات النقل
 2اصالح وصيانة جميع انواع السيارات المالكي
 3اصالح وصيانة جميع انواع المقطورات
 4اصالح وصيانة جميع انواع ااالتوبيسات
 5اصالح وصيانة جميع انواع الميكروباصات

ثالثا  :النشاط التجاري
 1االستيراد والتصدير واالتجار والتوزيع لوسائل نقل البضائع والركاب الجماعي والفردي كاملة التصنيع او مفككة
 2االستيراد والتصدير واالتجار والتوزيع لمستلزمات وسائل النقل امن اطارات وبطاريات وقطع الغيار وغيرها
 3محطات خدمة وتموين السيارات والنجدة على الطريق .
 4القيام بكافة االعمال الصناعية والتجارية والمالية والعقارية .

SUBJECTS
Manufacturing Section
Manufacturing and adding agreetrillar
Manufacturing and adding halftrillar axle }3-2{ - }4{
Manufacturing the boxes to bodies of new transportaion cars
Manufacturing the boxes to bodies of new transportaion cars
Manufacturing tank car { GAS - BALSY- WATER } to bodies of new transportaion cars

Manufacturing and illustration crans above transportcars bodies { Traffic-Help- Back cabins- Repairing poles towe
Manufacturing transport containers on a bodies of a transportation cars
Manufacturing and building a bodies of Minibus 26 passengers
Manufacturing and building a bodies of bus 43 passengers
Cirtification Traffic
Repairing ( buss- transportation cars/ vehicles/ traillers
Repairing Section

Repairing and maintenance all kinds of cars

Trade section
Import and export and salls all kinds of transport cars / parts
Import and export and salls all kinds of transport cars / parts
Stations Gas and Helpness
All kinds of commercials , Industrial and Real estate business

Manufacturing and illu

