شركة دانفوديو التجارية
هي واحدة من أكبر شركات

مؤسسة دانفوديو القابضة،
بدأت في العمل منذ عام

2891م ،وتعتبر من أكبر
التجارية

الشركات

بالسودان .تعمل الشركة في

مجال تجارة السلع والخدمات

ولديها توكيالت لكبريات الشركات العالمية إضافة الى توفير التمويل لمختلف المؤسسات
والمشروعات التنموية عن طريق مكاتبها وفروعها المنتشرة في العالم .وتمارس الشركة

العمل التجاري في عدة مجاالت من خالل إداراتها وأقسامها المختلفة والتي من ضمنها-:
 -1قسم اآلالت والمعدات الثقيلة:

هو أحد أنشطة الوكاالت في شركة دانفوديو التجارية حيث يقوم باستيراد

اآلالت والمعدات التي تستخدم في مجاالت البناء والتشييد وصناعة الطرق والحفريات

وتحريك التربة والتعدين ،والشركة وكيل حصري لشركة دوسان انفراكور الكورية والتي
تمتاز منتجاتها بسهولة الصيانة وتوفر قطع الغيار ،وقد اكتسبت شهرة كبيرة وسمعة

طيبة في السودان .ومن منتجات دوسان التي يتم تسويقها بواسطة شركة دانفوديو

التجارية:
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الحفارات

الزحافة

(المجنزرة)
الحفارات بعجل
اللوادر بعجل DL
اللوادر بعجل DISD
القالبات المفصلية

 -2قسم باصات دايـــــو
شركة دانفوديو التجارية هي الوكيل

الحصري لباصات دايو الكورية منذ العام

 1002م .و قد تم إنشاء قسم خاص
لهذه الوكالة تحت إدارة الباصات

والعربات ،والذي قام بتسويق عدد كبير

من

موديالت الباصات السفرية بين

المدن والباصات داخل المدن والحافالت

الصغيرة .وقد أثبتت أنها من أجود أنواع الباصات في السودان بشهادة العمالء من حيث
الجودة العالية والسرعة والتكييف الممتاز ووسائل الراحة واألمان .وقد عزز وجود إدارة
وورش خدمات ما بعد البيع من نجاحات باصات دايو في السودان ،وذلك لما توفره من

قطع الغيار والمتابعة والصيانة المتطورة ذات الخبرة األجنبية والمحلية ،كما تقوم إدارة
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الباصات بعمل استبيانات للعمالء من حين

آلخر بغرض تحسين

الجودة ،كما ترفع

اإلدارة بالتنسيق مع إدارة خدمات ما بعد

البيع تقاريرها الفنية للشركة المصنعة من

أجل تطوير المنتج لمالئمة طقس وطرق
السودان.

 -3شاحنات دايــو:
تعتبر شركة دانفوديو التجارية الوكيل الحصري لشاحنات دايو الكورية التي
تعتمد على المهارات الفنية المتراكمة ألكثر

من ثالثون عاماً لتكون من أفضل مصنعي
المركبات التجارية ذات السمعة العالمية،
وهي مستمرة بجهد كبير في توفير وتصنيع

منتجات أكثر تطو اًر وبأعلى جودة .وقد
اشتهرت دايو بإنتاج وتصدير الشاحنات
الثقيلة والمتوسطة والشاحنات المتخصصة.

وتقوم

شركة دانفوديو التجارية باستيراد

وتسويق قالبات دايو التي تتميز بالمتانة

وتحملها لطقس وطرق السودان الوعرة وهي
قادرة على الحركة في الشوارع المتهالكة

والطرق الغير مرصوفة ،ومزودة

بكل

التطورات التكنولوجية الحديثة في القالبات
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وتتوفر

الجديدة.

فيها

ضوابط

السالمة

وقد أثبتت نجاحها في

السودان ،وهي متوفرة بسعة  21متر

مكعب و 29متر مكعب .كما توجد
القالبات المفصلية لنقل الصخور

والحديد وكل المواد التي تتلف صناديق

القالبات العادية.

وتقوم دانفوديو التجارية باستيراد وتسويق الخالطات الخرسانية والتي تتوفر بسعات

 9متر مكعب و 8متر مكعب ،وتتميز خالطات تاتا دايو باإلنتاجية العالية وسهولة

االستخدام والصيانة مقارنة برصيفاتها من الخالطات ،وهي مزودة بخزان مياه بسعة كبيرة

ليعجل من عملية التنظيف و زيادة سرعة التقليب .وقد أثبتت نجاحها في السودان.

خدمات ما بعد البيع :وتتكفل إدارة خدمات ما بعد البيع بدانفوديو التجارية بتوفير كل قطع

الغيار والصيانة المطلوبة لمنتجات تاتا دايو بإشراف مهندسين وفنيين مقتدرين وعمال مهرة.

 -4قسم األيسوزو

تعتبر وكالة األيسوزو اليابانية من

أكبر وأقدم الوكاالت في دانفوديو التجارية

حيث بدأت نشاطها في ديسمبر  1002من

معرضها الواقع على السور الشمالي من
منتزه الرياض العائلي وتشمل منتجاتها:
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عربات نصف النقل
البكاسى
الشاحنات المتوسطة
الشاحنات الثقيلة
القالبات والخالطات الخرسانية المتحركة
الكرينات

 -5قسم اآلالت الزراعية ومعدات الري:
تأسس قسم اآلليات الزراعية

ومعدات الري عام 1000م وفق
استراتيجية

لتغطية

النشاط

االقتصادي الزراعي بالبالد لرفع

معدالت اإلنتاج الزراعي والحيواني

من ناحية الكم والنوع وظل هذا

القسم في الفترة من عام 1002م

وحتى عام 1021م يعمل كشركة مستقلة بذاتها تعرف بشركة الدانقا للخدمات والمعدات

الزراعية ،ويقوم القسم بتسويق المنتجات التالية-:
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 -1ج اررات إسكورت الهندية
ماركة فارمتراك بقوة 08-35
حصان .

 -2طلمبات بوشان الصينية
مختلفة األحجام والتطبيقات .

 -7الطلمبات الغاطسة ماركة
قرنفس.

الوكاالت بالقسم-:

 -1وكالة شركة إسكورت الهندية.
 -2وكالة شركة بوشان الصينية .

 -6الصيانة وخدمات ما بعد البيع-:
تعتبر إدارة خدمات ما بعد البيع )  (ASSDإدارة رئيسية من إدارات شركة دان

فوديو التجارية المحدودة ) ( DCCحيث إنها تقوم بتوفير قطع الغيار وخدمة الصيانة

لمنتجات العالمات التجارية التي تعمل الشركة كوكيل لها في كافة مناطق السودان وهي:
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تضم اإلدارة

فريق عمل من

المهندسين المتميزين والعمالة الفنية

المدربة واإلداريين.

7

تقدر مساحة األرض المخصصة لتقديم هذه الخدمات بحوالي  20000متر مربع ،جزء منها
مخصص لخدمة العمالء والمكاتب اإلدارية ،وجزء عبارة عن ورشة مجهزة بمختلف

األدوات والرافعات كما يوجد سحاب للعمليات اإلسعافية ،وجزء آخر مخصص لمخازن قطع

الغيار حيث توفر اإلدارة مخزون
لقطع الغيار المطلوبة

كافي

الستمرار عملية الصيانة.

.
ومن أجل مزيد من التميز وحرصاً
من ادارة الشركة إلرضاء عمالئها

الكرام تم تجهيز ورش متنقلة ) (Mobile serviceمزودة بالمعدات الخاصة  ،وهي جاهزة

ألداء أعمال الصيانة الخارجية في جميع واليات السودان.

وتهتم الشركة بتدريب كوادرها خارج السودان وداخل السودان لذلك أنشأت مرك اًز للتدريب

داخل مبانيها.

في إطار دعم المنتج هنالك زيارات

سنوية من المصنعين للشركة لتقديم
الدعم الفني ومدها بآخر التطورات

و أيضا زيارات لمواقع العمل
المختلفة

بيئة

للعمالء

و

معرفه

العمل وتقديم النصح فيما

يخص الصيانة والتشغيل  .كشركة

دوسان الكورية وشركة ايسوزو اليابانية.
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 -0األقسام والمجاالت األخرى
(أ) التخليص:
للشركة قسم خاص بالتخليص الجمركي ببورتسودان و برئاسة الشركة في الخرطوم ويقوم بتخليص

كل بضائع الشركة وشركات المجموعة األخرى ويساهم بقدر كبير في سرعة اكمال اجراءات التسليم
للعمالء بالخرطوم وبورتسودان ،مكتب تخليص الخرطوم برئاسة الشركة والمنطقة الحرة قري .

مكتب تخليص بورتسودان ببورتسودان .الموقع  :عمارة علي بازرعة
(ب) التأمين:
للشركة قسم خاص بالتأمين يقوم بتأمين كل ممتلكات الشركة وشركات المجموعة ومنظمة

الدعوة اإلسالمية.
(ج) المخازن:-

تمتلك الشركة مخازن بمساحات كبيرة داخل مدينة الخرطوم في منطقتي جبرة ومايو،

إضافة لمخازن الشركة في منطقة قري الحرة.

9

(د) إدارة المشاريع:
ساهمت الشركة في الحصول علي تمويل لعدد مقدر من مشروعات التنمية في مجال المياه

والكهـرباء والصرف الصحي والمباني والطرق والسكك الحديدية ومشروعات تقنية المعلومات مع

كبرى الشركات العالمية كما تقوم هذه اإلدارة بتصميم و تمويل وتوريد وتركيب  :محطات مياه
المدن ،حفر آبار مياه الريف ،تشييد الكباري ،إنشاء مشروعات الري ،وأي مشروعات والئية ذات

طابع قومي.

عنوان المكتب الرئيسي:
الخرطوم 2
شارع أحمد خير المحامي
ص .ب  5706الخرطوم
تلفونات +237224302022 - 302024 :
فاكــــس+237224302043 - 302050 :
البريد اإللكترونيcommercial@danfodio.sd – info@danfodio.sd :
الموقع اإللكترونيcommercial.danfodio.sd – danfodio.sd :
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