
 

 القابضة دانفوديومؤسسة 

كمنشأة استثمارية في مجال         م١٨٩١تأسست مؤسسة دانفوديو عام 
المقاوالت )المباني والطرق(، وأفردت جناحًا للتجارة العامة شهد حركة نشطة في 
مجال االستيراد والتصدير. كما دخلت الشركة مستثمرًا في عدة قطاعات كالصناعة 

التجارية واالستثمار الزراعي وغيره. ونسبة لالنفتاح االقتصادي والنقل والتوكيالت 
في البالد وتعدد شركات دانفوديو جاءت فكرة الشركة القابضة بعد حوالي ربع قرن من 

ينظم ك يدير و ولوج مختلف األنشطة التجارية والصناعية والزراعية لتكون دينامو محر 
 .عمل شركات المجموعة

 مهمتنا
 .سوق  وكل مجال كل في عمالئنا نجاحبالعمل على  تماما االلتزام •

 .للبلد العام والنمو السوداني االقتصاد قيادة •

 .حياته ورفع نوعيةفي تحسين  والمساهمة الجوانب جميع في السوداني الشعب مساعدة •

 رؤيتنا
 .بالتميز وااللتزام الجماعي والعمل والمبتكرة،الحيوية الفعالة  اإلدارة •

 .أفضل بشكل السوق  تخدم الجودة عالية وخدمات منتجات توفير •

 .استثماراتهم على مقبول بعائد مساهمينا تزويد •

 يد،بالمواع االلتزام االحتراف، العمالء، رضاء حيث من العمالء توقعات لتجاوز جاهدين نسعى •
 .والسرية الموثوقية

 ماءهم ونجاحهم.تطويرهم ون فيكبيرًا  واهتماما جهداً نبذل و  المتميزين الموظفين من فريقناب خرتنف •



 .عاملن أن نود كما والموظفين العمالء مع التعامل •

 أنشطتنا
 والفنادق يةوالصناع التجارية المجمعاتتشييد  البناء مجال في خبرتنا تشمل :البناء

 والعديدية والمدن الرياض السكنية واألحياء الترفيهية والحدائق الحكومية والمؤسسات
 .والجسور الرئيسية الطرق  من

خدمة و  ي التجار  ممارسة العملا تاريخ طويل وناصع في دانفوديو لديه :التجارة
 السلع نم كبيرا عددافقد قامت باستيراد  ،هذا المجال والخاص في العام القطاعين
 المعداتو  والركاب التجارية للمركبات وكاالت الشركة وتملك. السودانية لألسواق
 تهاخدما تمتداو . والهند والصين وكوريا اليابان الزراعية من واآلالت الثقيلة

 .النفط الخام ومشتقاته الستيراد

 .العام قلوالن الوقود وشحن الجافة، البضائع من بدءا متكامل، حاليًا نقل بري  انفوديود تمارس :النقل

هي و  سودان،ال في يةالمعدنالصناعات  مجال في الرائدة الشركات من واحدة دانفوديو تعتبر :التصنيع
 .المختلفة والقطاعات الصناعات من واسعة مجموعة تخدم

 في بما والعام الخاص للقطاعين التقنية المعرفة توفير إلى دانفوديو خدمات تمتد :والتدريب االستشارات
 .ةالفني ةملاالع قوةال وتوفير تطوير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 



 القابضة دانفوديو شركات مجموعة

 القابضة لدانفوديو ٪011 بنسبة المملوكة الشركات -أ

 

 دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور: شركة-1

وهي شركة مقاوالت خاصة تعمل في تشييد منشئات البنية 
التحتية ومشروعات الهندسة المدنية ومقاوالت المباني الكبيرة 

عمل توالمتميزة للقطاعين العام والخاص في جميع انحاء السودان. 
 الشركة في صناعة البناء في عدة مجاالت تشتمل على:

 أبراج المكاتب والمجمعات السكنية .1
 أبراج التعليم والصحة والخدمات األخرى  .2
 المساجد .3
 مباني الجملونات .4
 الطرق  .5
 الجسور .6
 أعمال الردميات والسدود ومنشئات الري  .7
 المدن الرياضية .8

 

 

 



  :التجاريةدانفوديو  شركة-2

واحدة من أكبر شركات مؤسسة دانفوديو القابضة، بدأت في  وهي
م، وتعتبر من أكبر الشركات التجارية 2891العمل منذ عام 

لكبريات الشركات في عدة مجاالت، وتمارس وهي وكيل   بالسودان. 
 منها: ضخالل إداراتها وأقسامها المختلفة والتي من  نشاطها منالشركة 

  الثقيلة:والمعدات  اآلالت قسم-1

 باصات دايـــــو قسم-2

  دايــو: شاحنات-3 

  قسم األيسوزو-4

 :الزراعية ومعدات الري  قسم اآلالت-5

  حصان. 88-35جرارات إسكورت الهندية ماركة فارمتراك بقوة  
 .طلمبات بوشان الصينية مختلفة األحجام والتطبيقات  

 وخدمات ما بعد البيع الصيانة-6

 والمجاالت األخرى  األقسام-8

  أ( التخليص) 

 )ب( التأمين  

 المخازن   )ج( 

  إدارة المشاريع )د(



 

 :شركة دانفوديو للصناعات المتطورة-3

 وريبا()ستأسست شركة دانفوديو للصناعات المتطورة 
وتقع م، وتعمل في مجال الصناعات المعدنية، 2881عام 

 21جنوب الخرطوم على أرض مساحتها حوالي  سوبا بمنطقة
  .فدان حيث تنتمي إلى مجموعة دانفوديو القابضة

تعمل الشركة بتميز ونقلة نوعية في مجال الصناعات 
  المعدنية في السودان بجودة عالية حسب مواصفات العميل ولها المقدرة على إنتاج:

ا وسعاتهتناكر الوقود والمياه والصرف الصحي بأحجامها  -2

 المختلفة
 خزانات الوقود والمياه بأحجامها وسعاتها المختلفة  -1
 عبارات مصارف األمطار ومواسير وأبواب تحكم مياه الري   -3
 الترالت والمقطورات بأنواعها المختلفة )السائل والجاف(   -4
 صناديق الشاحنات والقالبات   -5
 عربات ومخازن التبريد   -1
 فورمات البناء والسايلوهات   -7
 أثاث المدارس بأنواعه وأشكاله المختلفة.   -9
 األلواح المعزولة -9

 الحديد اإلنشائي -01

 الصاج المعرج -00
 أعمال أخرى يمكن تنفيذها -01

 أعمال الصيانة -03

 

 

 

 

 



 والميكانيكية الكهربائية لألعمال دافو-4

 2888هي احدى شركات دان فوديو التجارية تأسست عام  
م الى الشركة 1115باسم الشركة الفنية للتبريد وتم تغيير اسمها في عام 

لكهرو االشركة في مجال  تعمل والميكانيكية،العالمية لألعمال الكهربائية 
مثل مجال التكييف والتبريد واعمال المصاعد والساللم  اميكانيك

بكوادر  الشركة لتعمل أعمال الكهرباء والحريق، ولقد تم اعدادالكهربائية و 
ومدربة لمثل هذه األعمال والتي اكتسبت فيها خبرة كبيرة  مؤهلة

عمل وهي ت السوق السوداني ولها أعمال كبيرة. معروفة فيوأصبحت 
 بصورة أساسية في مجالي:

 التبريد والتكييف -0

 المصاعد والساللم المتحركة -1

 

 

  :دانفوديو لخدمات البترولشركة -5
للمشاركة  وذلك م1002( في عام DPSتم تأسيس شركة دانفوديو للخدمات البترولية ) 

في تنمية صناعة النفط بالبالد ولتوفير وتسهيل جميع اإلمدادات والخدمات المتعلقة 

بصناعة واستخراج النفط والغاز، ومنذ تأسيسها تمكنت من إنشاء قنوات ناجحة 

للتواصل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تعمل 

سودان وبعض الدول األخرى. نتج عن هذا الجهد الفوز النفط والغاز في ال في صناعة

بالوكاالت الحصرية ومكاسب األعمال الناجحة وتحقيق األرباح. وتقدم دانفوديو 

 لشركات النفط والتعدين في المجاالت التالية: البترول خدماتهالخدمات 

 التوريد خدمات- 0

 الدعم خدمات-2

 البناء مواد-3

 االستشارات-4

 

 

 



 :القابضة لدانفوديو كثرأ أو ٪15 بنسبة المملوكة الشركات-ب

 

 شركة طيبة للهندسة والمقاوالت-1

تأسست شركة طيبة للهندسة والمقاوالت في عام 
شراكة بين شركة دانفوديو القابضة  –م 2881

ـيـارات والمــعــــدات وشــــركـة جــمــجـــوم للســـ  )الســـــودان(
في مجال الهندسة  وذلك بغرض العمل (ودية)السع

أنجـزت الشــركة العديد من   والمقاوالت, ومنذ تأسيسـها
األعمال الهندسية في مجال الحفريات مثل إنشاء الحفائر 
والسدود وحفر ودفن أنابيب البترول في العديد من واليات 

ارات بالسودان وقامت أيضًا وما زالت تقوم بإزالة الطمي من القنوات الرئيسية والفرعية وعمل  المشاريع الهدَّ
تطرح نفسها كمخدم متخصص في مجال الحفريات واإلنشاءات ومجاالت أخرى   وهي، المروية المختلفة

 :- بجودة واحترافية عالية قلما تجدها في نظيراتها، ومن مجاالتها المتنوعة

 

 إزالة الطمي -0

 إنشاء وتأهيل المشاريع الزراعية المروية -1
 السدود والحفائر -3

 المزارع السمكيةأحواض  -4
 المياه الكابالت وشبكاتأعمال حفريات خنادق  -5
 السكنية بدروم األبراجأعمال حفريات  -6

 الجملونات –إنشاء الهياكل الحديدية  -7
 إنشاء الهياكل الخرسانية -8

 أعمال خدمات التعدين المدنية -9
 خدمات حقول البترول -01

 خدمات أنابيب البترول -00

 

 

 

 



  :شركة عابرة للنقل-2

 في مواصالت المدينة المحدودة تأسست شركة
م بمساهمة من مؤسسة 2881الخامس عشر من نوفمبر 

دانفوديو للتجارة والمقاوالت ومؤسسة جمجوم للسيارات 
مجال نقل  فيللنقل من الرواد  وتعتبر عابرة.  والمعدات

مجال النقل العام، حيث عملت الشركة  يالبترول والسوائل وف
مجال نقل المواد البترولية، وخالل  فيمجال نقل الركاب الى مدن السودان المختلفة. وعملت الشركة  في

ذلك مجال النفط وشركات مختلفة وكان ل فيمسيرتها أنجزت العديد من التعاقدات مع كبرى الشركات العاملة 
 1121الناقالت الحديثة موديلتمتلك عابرة أسطول ضخم من  .دفع عجلة االقتصاد الوطني فيأثرًا ملموسًا 

 وتعمل الشركة في مجاالت: .. ذات ماركات عالمية وحموالت مختلفة1124- 1123 –

 

 النقل السائل -0

 النقل الجاف -1

 نقل الركاب -3

 شركة الكنار لألدوية والكيماويات-3
 ١٨٨١تأسست شركة الكنار لألدوية والكيماويات في العام 

كشركة تابعة للقطاع الخاص تعمل في مجال استيراد وتوزيع المنتجات 
الصيدالنية والطبية، حيث بدأت العمل في حقل استيراد المستحضرات 
الطبية. وهي وكيل لعدد من شركات األدوية كشركة الرام األردنية، 

 ة المهن الطبية المصرية والشركة العربيةفارميد المالطية، شرك
 للتصنيع الدوائي سوريا، وشركة أبن سيناء سوريا، وشركة

Bioton   -وتوفر شركة الكنار األدوية لكل  بولندا
 .التخصصات، كما إنها الموزع الوحيد لبعض األدوية في السودان

 

 



  (CETSمركز الدراسات الهندسية والتقنية )-4

الدراسات الهندسية والتقنية )ستس( لتزويد تم تأسيس مركز 
المؤسسات بالقطاعين الخاص والعام بالدورات التدريبية المتقدمة 
والدراسات الهندسية المواكبة وذلك في مجاالت الهندسة واإلدارة 
بأنواعها المتعددة وتقنية المعلومات. أنشئ المركز بثمرة جهد 

لت الهندسية وتكام بدأه مركز التقانة لالستشارات والدراسات
الجهود بدخول مؤسسة دانفوديو ووزارة التخطيط العمراني 
والمرافق العامة والية الخرطوم، ويعمل المركز تحت االشراف 
األكاديمي لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في مجال 

 .الدراسات العليا

ية من كثير من الخدمات الهندسية واالستشارية واالدار  بالمركز بتقديمتقوم الوحدة االستشارية والفنية  
خالل كادرها المؤهل تأهياًل عاليًا والمتخصص في مجاالت متعددة وذلك بالطرق العلمية والتقنية المتقدمة 
والمتطورة حديثًا، لكثير من الشركات االستشارية والمقاولين والشركات الصناعية والمستثمرين في شتى 

 .المجاالت

مكاناتنفوديو و دا  النمو ا 
 نم كمجموعة تتكون من تسعة شركات تتراوح دانفوديو
بالكامل أو مشاركة بنسبة خمسين في المائة أو أكثر،  مملوكة

 والشركاء المستثمرين عدد منمع  قوية ولديها شراكات
 .والراضين تماما عن تعاونهم مع دانفوديو المخلصين

م تتس السنين مر وعلى  ومازالت  مجموعة دانفوديو كانت
دوران رأس  قيمة إجمالي للمجموعة حيث ارتفع اإليجابي النمو العمومية الميزانية تعكس، و بالثبات والمرونة

 ووفقا سنويا، أمريكي دوالر مليون  211 من أكثر إلى البداية في أمريكي دوالر مليون  من أقل من المال
ود المجموعة التي تق الممتازة اإلدارة إلى ذلك ويعود .الواقع في جداً  قوية األرقام هذهتعتبر  السودان لمعايير
 العالم المال واألعم الثري في ولعل سجل المجموعة .للغاية الصعبة المالية القيود ظل في حتىبحنكة 

 .هاب يستهان اقتصادية ال قوة تكون ل لنجاح،لتحقيق ا األصيل والطابع المكونات يجعلها تمتلك



 

 األفضلالشريك فوديو ندا
 الذين مستثمرينلل المناسب الشريك ودانفوديو هيالذكية ولنا تجارب ثرة في هذا التوجه،  بالشراكة نؤمن نحن

ركائنا لشكضامنين  أنفسنا إلى ظرننو ، ومتنوعة واسعة أبواب خالل من السودانية األسواق لدخول يسعون 
 ضمن تكاملةم قوة وجود إن. األول طموحاتهم شغفنا بلوغويمثل  ،مكاسبهممنفعتهم و  لتحقيق جاهدين نسعى

. المرجوة نتائجتحقيق األهداف المشتركة وضمان ال نحو التآزرين باالندماج يسمح دانفوديو شركات مجموعة
دارة الشركات االئتمانية، للمسؤولية قوي  ممارس نحن نراعي في ذلك أرفع المثل ، و التجارية واألعمال وا 

  .العادلةوكل قيم  واألدبيةاألخالقية 

ول د الدخول والتعاون مع بصدد واآلن ول،يوس وبكين دبي كثير من المدن الخارجية مثل في حضور لدينا
  أخرى.

 جديد نموذج حون نفوديواد
 نقدم سوفو  الكبيرة، الدولية الشركات مع لعملوا االستثمار فرص عن دانفوديوتبحث  أنشطتها لترقية

 االتصاالت والسعيالمحلية،  الظروف مع التقاربالتأقلم و و  العاملة، القوى  حيث من الحاسمة المدخالت
يتوقع  ستمروتطور مفي تقدم  دانفوديو . إن  المعلوماتتوفير و  ،التنسيق ،الرسمية الموافقات على للحصول

 .في وقت وجيز واإلقليم السودان في الرائدة االقتصادية تكون المجموعةأن 

 العاملةالقوى دانفوديو و 
 ز،تعليمهم المتمي ،المختلفة وأساس مهاراتهم بقاعدة ؤمنوت ،األفراد من مجموعة عبارة عن هي دانفوديو
وزوقهم  ،لعاليةثقافتهم او  والفكرية، وفطنتهم العقلية المتحمسة،و  الحيوية وشخصياتهم ،المتنوعة وخبرتهم
تحفيزهم و  ،المثلى العمل توفير بيئة خالل من عامليها، رعايةب عمل كصاحبتلتزم دانفوديو و  .اإلبداعي

 من ددع المجموعة لدى ويوجد. المهنية حياتهم تطوير على ومساعدتهم واإلشادة بهم عند تحقيق األهداف،
 ومعماريين مهندسين العليا اإلدارة وتضم. موظف 2111 من أكثر عددهم يبلغ كامل بدوام الموظفين
 .الفقري للمجموعة العمود تشكل لدينا العاملة قوةإن ال. متخصصين وموظفين ومحامين ومحاسبين

 


